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RESUMO

O museu atual já não é só um espaço para a educação do público em geral, mas também 

um espaço para o consumo e para o entretenimento, o que os aproxima da tipologia dos centros 

comerciais. A diversificação funcional dos museus pode ter vindo a impulsionar essa aproximação, 

de modo que se torna pertinente analisar as suas consequências e possíveis soluções, assim 

como verificar a relação entre os museus e os modelos de consumo.

Em “From Invention to Convention in Architecture”, Robert Venturi evidenciou as 

principais consequências da diversificação funcional do museu de arte: a complexidade espacial, 

o afastamento da arte e a falta de carácter institucional. Da mesma forma apontou os principais 

conceitos que permitiriam a solução destas questões: a clareza, a escala e, ainda que de forma 

menos clara, a flexibilidade.

A análise dos museus de arte contemporânea portugueses e do modelo IKEA, explorando 

os três conceitos referidos, procura verificar se a diversificação funcional contribui para a 

aproximação do museu aos centros comerciais. De facto, a comparação entre os dois demonstra 

a presença de semelhanças e que a relação entre consumo e educação pode ser equilibrada 

de modo a valorizar o espaço museal, dependendo da quantidade de serviços adicionais, mas, 

principalmente, do modo como estes irão influenciar a experiência do visitante. 

Sendo assim, a arquitetura do museu possui um grande papel, não só na relação com 

a arte que alberga (de modo a permitir a educação do público), mas também na gestão das 

diferentes componentes do museu como instituição didática, cultural, social e de consumo.
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ABSTRACT

Nowadays the museum is no longer a building dedicated only to the education of the 

public. Instead it is also seen as a space for consumption and entertainment, which brings it 

closer to the typology of shopping malls. The functional diversification of museums may have 

contributed to this approach, therefore it is relevant to analyse the consequences and possible 

solutions as well as to verify the relationship between museums and models of consumption.

In “From Invention to Convention in Architecture” Robert Venturi pointed out the main 

consequences of the functional diversification of museums: the spatial complexity, the remoteness 

of the art and the lack of institutional identity. In the same way he accounted the principal concepts 

that would allow the solution of this questions: clarity, scale and flexibility, even if the latter is less 

obvious.

The analysis of Portuguese museums of contemporary art and the IKEA model based 

on the concepts mentioned above attempts to verify if the functional diversification leads to an 

approximation between museums and shopping malls. In fact, the comparison between the 

two shows some similarities and that the affinity between consumption and education can be 

balanced in order to enrich the museum, depending not only on the quantity of additional services 

but mainly also on how they affect the experience that the visitor will perceive.

Accordingly, the architecture of the museum has to relate with the art that contains as well 

as to manage the different functions as a didactic, cultural, social and entertainer institution.
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INTRODUÇÃO

O museu estabeleceu-se como instituição pública no século XVIII e definiu-se como 

tipologia arquitetónica no século XIX, sendo de acesso público e tendo como finalidade a 

educação do povo, ao mesmo tempo que servia de representação do poder nacional. Porém, 

a globalização teve implicações nesta tipologia, tornando-o num ícone urbano internacional e 

nacional, usado para divulgar a cidade e a cultura onde se insere.

A localização do museu no centro da cidade1, o aumento do número de visitantes e 

a diversidade das suas culturas e nacionalidades2, a criação de exposições temporárias em 

vez de exposições permanentes3, fazem com que a relação entre o objeto exposto e o público 

difira bastante do que acontecia no século XVIII e, ainda mais, do que acontecia nas galerias 

palacianas do Renascimento. De facto, às funções iniciais de preservação e exposição de obras 

e, posteriormente, de educação do público, acresceram, mais recentemente, o entretenimento e o 

consumo. Consequentemente, o museu, símbolo de cultura e poder, torna-se num local multiusos 

para eventos culturais e sociais, começando a aproximar-se do modelo dos supermercados e 

centros comerciais.

Vários autores têm referido esta aproximação entre museu e centro comercial4, no entanto 

esta nunca foi analisada de maneira a verificar se surge como uma solução para uma sociedade 

cada vez mais consumista, ou como um problema que a introdução gradual de funções adicionais 

no espaço museal acabou por criar. Para além disso, é possível considerar que a diversificação 

1 “Many art museums in the United States are moving downtown. (…) essentially to attract a wider range of people, to 
increase the museum’s attendance and enhance its influence.” In VENTURI, R. (1987) From Invention to Convention 
in Architecture. In: RSA Journal, vol.136, no 5378, 1988, p.91.
2 “The art museum today has expanded its market – it is no longer a place for a cultural élite; where attendance at 
National Gallery was a little over half a million visitors per year in the mid-nineteenth century, its attendance is now over 
3,000,000 per year – spanning a wide range of taste, cultures and nationalities – accommodated of course by active 
educational programmes.” In VENTURI , op.cit., 1987, p.91.
3 “Whereas in the past the nature of art exhibition were relatively static, today they are relatively changeable, owing 
to increased purchasing programmes, the ever-increasing supply of new work available to museums that exhibit 
contemporary art, and the advent of the temporary and travelling exhibition where new art is displayed or old art is 
combined in new ways according to a theme.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
4 PEARMAN, H. (1998) Contemporary world architecture. London: Phaidon, p.22; NAREDI-RAINER, P. v. (2004) 
Museum building: a design manual. Basel: Birkhauser, p.18; HENDERSON, J. (1988) Museum Architecture. 
Glouchester, Mass. : Rockport Publ., p.11; MARSTINE, J. (2005) New Museum Theory and Practice: an introduction. 
Oxford: Blackwell Publishing, p.4, 12-13; BARRANHA, H. S. (2007) Arquitectura de museus de arte contemporânea 
em Portugal: Da intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo. Porto: FAUP, p.26, 27; FOSTER, K. W. 
(1991) Shrine? Emporium? Theater? Reflections on two decades of American Museum Building. Zodiac, 6, pp.30-
74; PERESSUT, L. B. (1999) Musei: architetture 1990-2000. Milano: Federico Motta; España. Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1994) Museos e arquitectura: nuevas persppectivas. Madrid: M.O.P.T.yM.A.; 
MONTANER, J. M. (1990) Nuevos museos: espácios para el arte y la cultura. Barcelona: Gustavo Gili. 
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funcional do museu esteja na origem desta tendência. Isto porque, ainda que alguns dos espaços 

adicionados ao museu complementem a sua finalidade educativa, outros têm como objetivo o 

consumo. 

Em 1987, na conferência de Thomas Cubitt, Robert Venturi conseguiu sintetizar as 

principais consequências da diversificação funcional do museu, entre outras problemáticas 

levantadas por esta tipologia – desde a definição e afirmação do museu a questões funcionais 

e formais do mesmo.  Após 30 anos, a maioria das questões enunciadas continua atual, o que 

demonstra a pertinência do uso deste discurso como base de trabalho desta dissertação. 

A diversificação funcional consiste no facto de o museu ter que conservar e expor obras de 

arte, e, ao mesmo tempo, ser uma instituição didática e espaço de entretenimento5. De tal forma 

que: “o papel do museu é como uma instalação multiusos entre grandes escritórios urbanos e um 

complexo de entretenimento, [o que] reflete a sua plurifuncionalidade como local de marketing 

urbano e turístico, marca global, e de consumo visual”6. Entretanto, em “From Invention to 

Convention in Architecture”7, Venturi identifica três grandes consequências da diversidade de 

funções no museu, com relevância para a necessária função didática: a complexidade espacial, 

o distanciamento da arte e a falta de carácter institucional. 

A complexidade espacial remete para a coexistência de funções distintas e por vezes 

até contraditórias num único edifício. Isso não só representa um desafio para o arquiteto na 

resolução da relação física entre esses espaços, mas principalmente pelo modo como irá 

influenciar a experiência que o visitante irá reter do museu, podendo até vir a alterar o modo 

como a exposição é percecionada.

O distanciamento da arte advém da relação que o edifício vai estabelecer com a arte que 

alberga, uma vez que com o aumento das funções no museu nem sempre é valorizada a parte 

5 “The popular art museum in the centre of town is not only a repository for the conservation and display of works of 
art, it is an explicitly didactic institution, involving educational components – places for instruction via lectures, cinema, 
television, computers, as well as books. It includes perhaps an artist’s studio. It accommodates a big staff beyond 
that of the traditional curators and conservators to administer the new programmes. It has a shop and a restaurant 
with kitchen. It is often a place for entertainment (especially in America) – a presumably beautiful and monumental 
environment for openings and other ceremonies.” In VENTURI , op.cit., 1987, p.91.
6 “The museum’s role as a mixed-used facility within larger urban office and entertainment complexes reflects its 
multiple functions as a site of urban marketing and tourism, global branding, and of visual consumption”. In RECTANUS, 
op.cit., 2006, p.383.
7 ver anexo I – “From Invention to Convention in Architecture” de Robert Venturi, 1987
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expositiva do mesmo. Assim, a valorização da arte e consequentemente, a educação do público 

em geral através dela depende do modo como a arquitetura do museu apresenta a sua função 

expositiva. 

A falta de carácter institucional surge com a introdução de várias funções o museu, 

correndo o risco de se tornar num edifício multiusos caso não haja equilíbrio entre os diferentes 

espaços ou não seja claro que a exposição é o objetivo do edifício. Como tal, Venturi afirma que 

a entrada do museu, nalguns casos, parece assemelhar-se à de um aeroporto8, perdendo o 

carácter de instituição museal.

Por outro lado, Robert Venturi identifica dois conceitos que permitem a resolução das 

questões acima referidas, atenuando os efeitos negativos da diversificação funcional, de modo a 

atingir uma harmonia entre as contrastantes funções do museu. Segundo Venturi, a complexidade 

espacial, o distanciamento da arte e a falta de carácter institucional são solucionáveis através 

da resolução de questões projetuais ao nível da clareza e da escala do edifício. No entanto, é 

necessário salientar a importância crescente da flexibilidade para o museu, pelo que se inclui este 

conceito como elemento de análise da presente dissertação. De facto, a flexibilidade do museu, 

explorada pelas feiras internacionais e por espaços de exposição menos convencionais, conduz 

à procura de novos meios de exposição, assim como à introdução de novas funções no edifício 

para lhe conferir uma maior autonomia financeira e importância na vida social da comunidade. 

A clareza, a escala e a flexibilidade constituem, assim, os três elementos de análise, 

de maneira a poder-se fazer a experimentação das ideias defendidas por Robert Venturi 

e, posteriormente, averiguar se existe uma aproximação na evolução do museu em direção 

aos centros comerciais. Esta aproximação, a ser analisada como última consequência da 

diversificação funcional do museu, será feita através da aplicação dos três conceitos no modelo 

IKEA.

Portanto, o objetivo da presente dissertação consiste na análise das consequências e 

possíveis soluções da diversificação funcional nos museus de arte contemporânea portugueses. 

8 “When you enter the museum you might wonder, are you in a museum or an airport?” in VENTURI, op. cit., 1987, 
p.92.



MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL - CLAREZA, ESCALA E FLEXIBILIDADE

04

Isto é, tendo por base as ideias de Robert Venturi referidas em “From Invention to Convention 

in Architecture”, analisar, através de casos de estudo, o que acontece em Portugal: se o museu 

continua a privilegiar a educação do público, ou se a diversificação funcional do museu o leva a 

aproximar-se do modelo IKEA, valorizando o consumo ao invés da educação. 

O estudo da diversificação funcional e suas consequências e soluções constitui uma área 

de trabalho demasiado vasta para a realização de uma dissertação de mestrado, pelo que se 

optou por cingir a abordagem ao contexto português e a museus de arte contemporânea, uma 

vez que são os museus que têm sofrido, recentemente, uma maior evolução e que se aproximam 

mais ao que Venturi designava por museus de arte no centro da cidade. Como exemplo de centro 

comercial considerou-se o modelo de loja IKEA, uma vez que apresenta uma parte expositiva 

associada ao consumo. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos, começando por analisar 

a evolução histórica mundial e depois nacional, permitindo introduzir os três conceitos 

cronologicamente e com referência a alguns exemplos notáveis. Posteriormente, pretende 

analisar-se cada um dos três conceitos nos casos de estudo escolhidos, de forma a identificar 

estas características nos museus de arte contemporânea. Por fim, a aplicação da mesma análise 

ao modelo IKEA permitirá, comparando com os museus, avaliar a possibilidade de aproximação 

entre estas duas tipologias em Portugal. 

Tanto a evolução histórica do Museu a nível mundial, como a aproximação ao 

contexto museológico português, serão abordadas mais aprofundadamente no “Capítulo 1 – 

Contextualização Histórica e Evolutiva do Museu”, dando resposta às questões: Como é que a 

diversificação funcional do museu evolui ao longo do tempo?; Quando é que se introduziram os 

conceitos de clareza, escala e flexibilidade nos museus?; Como é que o museu português tem 

evoluído e que influência é que os três conceitos tiveram ao longo do tempo?.

O capítulo 2, intitulado por “Clareza, Escala e Flexibilidade nos Museus de Arte 

Contemporânea”, dedica-se à experimentação dos três conceitos nos museus portugueses, 

o que permite a resposta às questões: Como é que os três conceitos têm sido aplicados no 
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museu? De que forma é que estes permitem atenuar as consequências da diversificação 

funcional do museu?. Para tal, definem-se alguns exemplos museológicos cuja análise permite 

a criação de um conjunto de soluções mais ou menos bem-sucedidas para atenuar a evidência 

das consequências da diversificação funcional no museu.

A escolha dos casos de estudo recaiu sobre a criação de parâmetros antagónicos, cujo 

contraste permite averiguar se constituem fatores impulsionadores ou condicionadores para a 

criação de problemas decorrentes da diversificação funcional do museu, tais como: o tipo de 

construção (de raiz ou adaptação de uma pré-existência), a relação com a envolvente (contraste 

ou análoga), o tipo de coleção que alberga (coletiva ou monográfica) e o tipo de exposições 

(temporárias ou permanentes). 

Assim sendo, os casos de estudo são: o Museu Nacional de Arte Contemporânea do 

Chiado, Lisboa, 1994; o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 1991-1999; o 

Atelier – Museu Júlio Pomar, Lisboa, 2008-2010; o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, 

Bragança, 2008 (; a Casa de Histórias Paula Rego, Cascais, 2009; o Museu da Fundação Nadir 

Afonso, Chaves, 2015.

Por fim, no capítulo 3, intitulado “O Modelo IKEA para o museu”, a partir da aplicação 

da mesma análise dos três conceitos no modelo IKEA, criam-se condições de o avaliar como 

possível modelo a seguir para o museu, do mesmo modo que se possibilita a comparação entre 

os museus portugueses estudados no capítulo 2 com os centros comerciais. Assim, espera-se 

verificar a possibilidade de aproximação dos museus de arte contemporânea portugueses a este 

modelo de consumo. Este último capítulo permite responde às questões: Como é que os três 

conceitos (clareza, escala e flexibilidade) podem ser aplicados ao modelo IKEA?; De que forma 

é que eles permitem atenuar ou acentuar as consequências da diversificação funcional? 

Por fim, a resposta a todas as questões colocadas anteriormente procusa cumprir o 

objetivo desta dissertação, respondendo à questão principal: De que forma é que a diversificação 

funcional contribui para que o museu se aproxime do modelo do IKEA?
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Museu IKEA 
 

Turismo cultural 
Globalização 
Consumismo 
Massificação 

Diversificação 
Funcional do Museu 

Complexidade 
Espacial 

Afastamento da Arte 
Perda de Identidade 

Institucional 

Clareza, Escala e 
Flexibilidade 

Objetivo: 
educação do 

público em geral 

Objetivo: 
consumo 

Como é que a diversificação funcional do museu evolui ao longo do 
tempo? 
Quando é que se introduziram os conceitos de clareza, escala e 
flexibilidade nos museus? 
Como é que o museu português tem evoluído e que influência é que 
os três conceitos tiveram ao longo do tempo? 

“From Invention 
to Convention in 
Architecture”, 
de Robert 
Venturi, de 1987 
 

Como é que os três conceitos (clareza, escala e flexibilidade) têm sido 
aplicados no museu? 
De que forma é que eles permitem atenuar as consequências da 
diversificação funcional do museu? 

Como é que os três conceitos (clareza, escala e flexibilidade) têm sido 
aplicados IKEA?  
De que forma é que eles permitem atenuar ou acentuar as 
consequências da diversificação funcional? 

Capítulo 1 – 
“Contextualização 

Histórica e 
Evolutiva do 

Museu” 
 

 
Capítulo 2 – 

“Clareza, Escala e 
Flexibilidade – 
Museus de Arte 

Contemporânea” 
 

Capítulo 3 – 
“O Modelo IKEA 
para o Museu” 

De que forma é que a diversificação funcional contribui para que o museu se aproxime do IKEA? 

 

ESQUEMA PROBLEMATIZAÇÃO



CAPÍTULO 1
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E 

EVOLUTIVA DO MUSEU
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E EVOLUTIVA DO MUSEU

O museu pressupõe a necessidade de uma ligação entre o Homem e o seu passado, 

permitindo-lhe colecionar objetos que remetem para uma herança histórica coletiva a ser 

transmitida a gerações futuras. Deste modo, a evolução do museu compreende uma relação 

não só com a evolução histórica da arquitetura, mas também (e principalmente) com a evolução 

da arte, do património histórico e do colecionismo. Assim, pretende-se intersectar estas quatro 

vertentes, ainda que de forma muito sucinta, de maneira a clarificar a definição e a evolução do 

museu como tipologia e instituição. 

Esta contextualização histórica e evolutiva do museu está separada em dois subcapítulos 

referentes à escala mundial e, depois, ao contexto nacional. Deste modo será possível estabelecer 

um paralelismo entre os dois, ao mesmo tempo que se identificam marcos importantes e 

influenciadores para cada um deles.

Às três funções do museu, identificadas por Robert Venturi – conservar e expor, educar, 

e entreter –, é possível fazer corresponder três períodos evolutivos ao longo do tempo, que se 

definem pela evidência e a evolução cronológica de cada um dos seguintes conceitos: clareza, 

escala e flexibilidade. 

O primeiro, desde o período helenístico até ao princípio do século XVIII, que compreende 

os princípios de coleção e exposição de objetos, onde se define a necessidade de um percurso, 

e a consequente preocupação de clareza do mesmo para a observação das obras e o começo da 

exploração da escala dos espaços de exposição. O segundo, compreendido entre os séculos XVIII 

e XX, onde se define institucionalmente e tipologicamente o museu para a educação do público 

geral, incluindo a grande preocupação com a escala pública do edifício museal. E o terceiro, que 

decorre desde o século XX até à atualidade, onde surgem funções para o entretenimento do 

público e se encontram a diversificação e especialização do museu e a tendência deste em se 

tornar cada vez mais flexível, ao mesmo tempo que se torna mais complexo. 

Esta contextualização e evolução do museu pretende mostrar como este tem evoluído 

ao longo do tempo e como a relação desta tipologia com a sociedade permite demonstrar a 

experimentação e definição de diferentes soluções relativamente aos três fatores acima expostos, 
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assim como para demonstrar a relação destes com as funções e finalidades do museu e a sua 

evolução. O uso de várias obras serve para enfatizar as ideias referidas, devendo-se, no entanto, 

salvaguardar de que não podem ser considerados como modelos das mesmas, mas apenas 

exemplos.

Relativamente ao contexto português, revela-se mais difícil e até quase impossível de 

estabelecer cronologicamente quando se começou a definir a preocupação com cada um dos 

conceitos de análise, pelo que serão mencionados casos singulares onde a presença destes 

possa ter tido importância a nível nacional. 

De forma a complementar esta análise encontram-se em anexo: uma tabela-síntese do 

capítulo de forma a clarificar os conceitos em análise, a sua evolução e exemplos-chave (Anexo 

II); uma cronologia, a nível mundial (Anexo III) e nacional (Anexo IV), onde constam as propostas, 

museus, factos históricos e elementos de relevo referidos neste capítulo para a compreensão da 

evolução do museu.
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E EVOLUTIVA DO MUSEU
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1.1 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MUSEU A NÍVEL MUNDIAL

1.1.1 –  A CLAREZA PARA EXPOR

O colecionismo começou a manifestar-se na antiguidade clássica1, quando os generais 

romanos recolhiam objetos como troféus das suas vitórias2. No entanto, o primeiro espaço que 

se assemelha, minimamente, ao que hoje denominamos por museu, remete para o período 

helenístico, onde o Museion3 servia de espaço comum para a conservação, preservação, 

divulgação e discussão, de objetos de valor histórico e artístico. No entanto, este espaço 

aproximava-se mais da tipologia de uma biblioteca do que à de um museu e o acesso era 

reservado, apenas, a sábios, filósofos e estudiosos.

Na Idade Média também se verificava a recolha de objetos da Antiguidade Clássica, o 

que demonstra a continuidade do interesse pelo passado4. Contudo, é no Renascimento que este 

interesse, aliado aos princípios humanistas, se traduz num aumento exponencial de coleções 

privadas. De facto, com o pensamento centralizado no Homem e com o desenvolvimento de novas 

técnicas de representação, começa-se a reconhecer as obras artísticas como representativas do 

modo de ver o mundo pelo Homem5.

Os princípios do museu podem ser encontrados em dois tipos de espaços que surgem no 

Renascimento: os gabinetes de curiosidades e a galeria. Nestes espaços inicia-se a tendência 

1 “A coleção de obras de arte antiga, que antecipa o museu, parece ter aparecido nos finais do século III a.C. Entre 
a morte de Alexandre e a cristianização do Império Romano, o território grego revela à elite cultivada dos seus 
conquistadores um tesouro de edifícios públicos (templos, stoa, teatros...) que parecem fazer, aos seus olhos, figura 
de monumentos históricos (...)” in CHOAY, F. (2016) Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, p.33-34.
2 “Os despojos de guerra e a sua quantidade simbolizam o valor militar dos que levam em triunfo para Roma, em 
desfiles que os Franceses imitaram durante a revolução de 1789 e a propósito das campanhas de Bonaparte.” in 
CHOAY, op.cit., 2016, p.60.
3 “Derivado do grego mouséion (templo das musas, local onde residem as musas ou onde se exerce a poesia, as 
artes, etc., a escola) o termo significa, antes de mais, em francês gabinete de trabalho, lugar consagrado aos estudos 
científicos, literários ou artísticos.” in CHOAY, op.cit., 2016, p.92.
“Lugar das Musas, as 9 filhas de Zeus e de Mnemosine – lugar, portanto, da criação artística e da memória – o 
Museion grego da época helenística e particularmente a sua evolução de Alexandria aponta e inspirará, como fonte 
semântica e referência de sentido, as diversas ações que ao longo da história levaram à recolha e guarda de objetos 
aos quais eram atribuídos valores simbólicos e documentais. As referências ao Museion situam-no mais como lugar de 
produção de saber, como lugar de encontro e discussão intelectual entre matemáticos, geógrafos, astrónomos, poetas 
e filósofos.” In GUIMARÃES, C. (2004) Arquitectura e museus em Portugal: entre reinterpretação e obra nova. Porto: 
Faup Publicações, p.23.
4 “E se os tesouros reunidos durante a Idade Média nas igrejas e pelos príncipes feudais podem ser entendidos 
como prefiguração do colecionismo, é aqui que se inicia a formação das coleções de arte, entendidas como tal, fruto 
e consequência de um entusiasmo pelas produções da Antiguidade Clássica, explicável pelo sentido histórico que a 
procura das origens proporcionava.” in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.25.
5 “Pintores e mecenas estavam igualmente fascinados pela ideia de que a arte pudesse servir não só para contar a 
história sagrada de uma forma comovente, mas também para reflectir um fragmento do mundo real.” in GOMBRICH, 
E. H. (2006) A História da arte. London: Phaidon, p.247.
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Fig. 1 e 2 - Representações de gabinetes de curiosi-
dades

de colecionar, arquivar, preservar e expor.

Os primeiros espaços que albergavam 

estas coleções privadas, faziam parte de 

palácios particulares, onde, como afirma 

Françoise Choay6: “moedas, inscrições, 

esculturas e fragmentos diversos colecionados 

pelos artistas, os humanistas e os príncipes 

italianos são conservados nos studioli, nas 

antecâmaras, nos cortile e nos jardins das 

suas habitações”. De facto, os gabinetes 

de curiosidades (ver Fig.1) consistiam em 

espaços privados onde se armazenavam 

diversos objetos raros da ciência e das artes, 

diferindo do espaço museal do século XVIII 

por não ter como objetivo principal a instrução, 

como Victoria Newhouse afirma: “estes 

gabinetes pretendiam primeiramente entreter 

e divertir e secundariamente instruir ou elevar”, 

pelo que “não existia qualquer tentativa de 

especialização ou classificação no que era 

uma abordagem enciclopédica com o objetivo 

de criar uma cosmologia em miniatura”7 (ver 

Fig.2). Deste modo, funcionavam como salas 

de arquivo, onde se guardavam os tesouros 

6 In CHOAY, op.cit., 2016, p.52.
7 “(...) these cabinets were intended primarily to “entertain 
and amuse” and only secondarily to instruct or uplift. (…) 
there was no attempt at specialization or classification in 
what was an encyclopedic approach meant to create a 
miniature cosmology.” In: NEWHOUSE, V.(1998) Towards 
a New Museum. Nova Iorque: The Monacelli Press, p.15.
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Fig. 3 - Fotografia da Galeria do Palazzo Ducale de 
Mantova

sem qualquer preocupação de exposição, não 

havendo, ainda, um princípio educativo de 

exposição.

A partir do momento em que as 

coleções privadas começaram a ser vistas 

com o objetivo de ensino e formação de elites, 

tomou-se como referência a escala privada do 

palácio para os espaços expositivos, usando 

como elemento principal a galeria8 que, 

embora fosse, inicialmente, um espaço exterior 

porticado onde se expunham esculturas, passa 

a ser interior, mas mantendo a sua relação 

com a luz natural (ver Fig.3). Estas exposições 

não foram especializadas até ao século XVIII, 

pelo que no mesmo espaço se encontram 

objetos de arte, pintura e escultura, e objetos 

científicos ou curiosidades da natureza. 

Em Itália, verifica-se o início da criação 

de edifícios específicos para exposição das 

coleções privadas de grandes famílias como 

os Médici, a Galleria degli Uffizi em Florença, e 

os Gonzaga, Galleria degli Antichi em Mântua. 

Consequentemente, começa-se a criar um 

8 “De hecho, las galerías se usaban com tanta frecuencia 
para exponer estatuaria que este término pasó a ser 
sinónimo de museo, primeiramente em Francia y luego 
em Italia.” PEVSNER, N. (1980) Historia de las tipologias 
arquitectonicas. Barcelona: Gustavo Gili, p.133 ; 
“Referred to as galleries, these passageways were widely 
used as places to take exercise, and art was hung on their 
walls to distract, much as television does today for people 
on treadmills.” In NEWHOUSE, op. cit., 1998, p.14.
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percurso de exposição.

A Galleria degli Uffizi (Florença, 1560 – 1581) foi construída pela família Médici para 

acolher, inicialmente, os escritórios administrativos da cidade. Porém, com o aumento exponencial 

das coleções de arte, começou a estabelecer-se como galeria privada da família, onde só tinham 

acesso a aristocracia e membros da nobreza. A alusão ao palácio é clara, através do uso de 

sequências de salas, mas principalmente pelo uso da galeria (ver Fig.4). Começa-se a definir 

a galeria como espaço expositivo de eleição, uma vez que ela permite a entrada de luz natural 

direta e possibilita a criação de um percurso bem definido através do seu eixo longitudinal. 

A escala pública do edificado é notável pela praça que define com as loggias porticadas 

no piso de acesso (ver Fig.5). Para além disso, a abertura da galeria para essa pequena praça 

ou claustro, permitia a entrada de luz natural, ao mesmo tempo que lhe confere um ritmo de 

percurso (ver Fig.6).

A importância da galeria como espaço expositivo é evidenciada na Galleria degli Antichi 

em Sabbioneta, onde de forma semelhante à Galleria degli Uffizi, o porticado do piso térreo que 

sustenta uma galeria coberta no primeiro piso, permite a abertura à cidade pelo piso inferior (ver 

Fig.7).

A Galleria degli Antichi (Sabbioneta, 1584 – 1586) pretendia ser um espaço de ligação 

entre as duas alas do Palazzo del Giardino de Sabbioneta, mas apenas foi construída uma ala, 

pelo que do lado do palácio faz-se o acesso à galeria e o outro termina com uma grande janela 

sobre a cidade. Este espaço foi previsto para expor a coleção de Antiguidades de Vespasiano 

Gonzaga, pretendendo combinar num mesmo espaço a função dinâmica de andar com a função 

estática de observar9.

A dimensão urbana do edifício e a sua configuração remetem para um grande corredor, 

de forma que este espaço era para ser percorrido, não fora criado como espaço de estar, o que 

é reforçado pelo ritmo das janelas que também permitem uma boa iluminação natural para o 

espaço interior (ver Fig.8, 9). Por outro lado, a invenção da perspetiva foi bastante relevante para 

9 CARLEVARIS, L. (2009) Exhibition galleries in the Renaissance and the frescoes in the Grand Corridor in Sabbioneta. 
Disegnare no.39, p.28.
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Fig. 4 - Planta da Galeria degli Uffizi, Florença Fig. 6 - Fotografia da Galeria degli Uffizi, Florença

Fig. 5 - Fotografia do exterior da Galeria degli Uffizi, Florença
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Fig. 10 - Esquema da relação entre a planta real e a 
planta virtual criada com as perspectivas

Fig. 8 - Planta da Galeria degli Antichi, Sabbioneta

Fig. 9 - Fotografia da Galeria degli Antichi, Sabbioneta

Fig. 7 - Fotografia do exterior da Galeria degli Antichi, Sabbioneta
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o uso da galeria como espaço expositivo, pois através de frescos perspéticos era possível dar a 

sensação de uma dimensão espacial maior do que a real, ao mesmo tempo que enquadravam 

harmoniosamente as esculturas (ver Fig.10).

Nestes dois últimos exemplos denota-se a preocupação de criar um percurso claro e 

de organizar as obras de arte ou objetos segundo um sentido lógico. O espaço de exposição 

deixa de ser uma acumulação de objetos e começa-se a valorizar a relação com os objetos e de 

que forma estes podem ser apreciados da melhor maneira, iniciando-se assim um princípio de 

preocupação pela exposição dos objetos.

 A clareza do espaço advém da sua simplicidade e do percurso da exposição. Isto é, 

uma vez que se trata de um espaço exclusivo e com um único acesso, o percurso é linear e 

não há “desvios de atenção” a não ser quando o visitante observa o exterior. A partir deste 

momento o percurso da exposição será cada vez mais complexo – pelo aumento das coleções; 

pela diversificação dos espaços, dos públicos e dos objetos; pela institucionalização do museu - 

tendo tendência a perder uma relação tão direta entre as obras e o espaço.

No século XVII, surgem as primeiras ações para tornar o ingresso a estas exposições 

acessível ao público em geral, através da doação de vários colecionadores, que doam as suas 

coleções e/ou espaços de exposição com o fim de os disponibilizar como material formativo 

para todos os grupos sociais. Para além do aumento da acessibilidade, o crescente número de 

coleções e as suas dimensões, geram a necessidade de criação de espaços de exposição que 

permitam o acesso público e, consequentemente, a definição do museu como espaço público de 

educação complementar. 

O arquivo e o espaço de exposição (gabinetes de curiosidades e galeria) começam a ter 

um maior relevo na arquitetura e na sociedade. Para além disso, a clareza do percurso ainda era 

muito simplista dada a falta de complexidade formal e funcional, mas é a definição e criação de 

percursos que é relevante para a definição de um princípio expositivo.
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1.1.2 – UMA ESCALA PARA EDUCAR

O aumento do interesse sobre a antiguidade clássica no princípio do século XVIII, levou 

ao aumento em número e dimensões de coleções privadas e, consequentemente, à criação 

de espaços para as expor, uma vez que as galerias privadas já não conseguiam responder 

às suas dimensões10. Desta forma, começa a surgir a necessidade de estabelecer o museu 

como instituição e tipologia, o que se insere “no grande projecto filosófico e político das Luzes: 

vontade dominante de “democratizar” o saber e de o tornar acessível a todos pela substituição 

das descrições e recolhas de antiguidades por objectos reais”11.

Leonhard Christoph Sturm foi um dos primeiros a apresentar uma proposta para um 

museu ideal12 (ver Fig.12), em 1704, que consistia num edifício de dois pisos, onde iriam ser 

expostos objetos de valor científico e artístico13. A sequência de salas é clara e não faz uso da 

galeria, no entanto, já se verifica a separação em duas alas de exposição segundo um eixo de 

simetria e um ponto central de reunião, o que será importante para a definição de um modelo de 

museu.

O Museu Pio Clementino (Vaticano, 1771) também usa a sequência de salas (ver Fig.12), 

mas introduz a galeria como sala de exposição organizada no seu eixo longitudinal. Assim, 

começa-se a valorizar a definição de um percurso e a sua importância como meio de apreensão 

do espaço e da coleção14.

10 “A evolução do colecionismo provocou uma progressiva organização dos conjuntos das peças a expor, impondo a 
necessidade de haver espaços próprios para pintura, escultura e outros tipos de peças. Esta necessidade decorrente 
da progressiva especialização e aumento das dimensões das coleções criou condições para se pensarem os espaços 
de exposição para além da unidade espacial que caracterizou a galeria, progressivamente incapaz e insuficiente para 
responder às novas exigências expositivas.” In GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.53.
11 In CHOAY, op.cit., 2016, p.87.
12 Ainda não se tinha especializado - organização específica de uma exposição de acordo com o tema, havendo 
separação entre os objetos da arte e da ciência - o museu, pelo que este modelo parece ser uma passagem direta do 
gabinete de curiosidades para um museu. 
13 “en 1704, Leonhard Christoph Sturm publicó el proyecto de un museo ideal, y en él aparecen salones para objetos de 
historia natural, así como una pequeña dependencia en el piso superior para pequeños cuadros, dibujos y esculturas.” 
In PEVSNER, op. Cit., 1980, p.134.
14 “a galeria é incorporada como elemento que se altera radicalmente pelo facto de se integrar num percurso 
sequencial, deixando de ser um espaço fechado e único, para se transfigurar numa grande sala organizada segundo 
o seu eixo longitudinal, nos extremos da qual se inserem os vãos de entrada e saída. Esta transfiguração afirma a 
importância do percurso como meio de apreensão do espaço e das colecções.” In GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.62.
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Fig. 11 - Planta da proposta de museu de Leonhard Christoph Sturm, 1704

Fig. 12 - Planta do Museu Pio Clementino, 1771, Vaticano
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Os primeiros modelos de museu continuavam a usar o palácio privado como referência 

tipológica, através da criação de eixos de organização e simetria, bem como através da relação 

e escala dos espaços constituintes. Porém, o museu já é visto como edifício público, pelo que a 

sua relação com a envolvente e, principalmente, a forma como ele se apresenta à cidade ganha 

grande importância nesta época. De facto, a arquitetura baseada em “palácios barrocos, assim 

como em templos clássicos evidencia o estatuto do museu como espaço para representação 

nacional e um santuário para a arte”15.

Primeiro Étiene-Louis Boullée em 1783 e depois Jean-Nicolas-Louis Durand em 

1809, procuraram estabelecer uma tipologia a que o museu deveria corresponder através da 

combinação de espaços como a sala, a galeria e a rotunda museal16. Continua a haver referência 

ao palácio, mas já se define uma escala pública do edifício, isto é, deixando de ser uma galeria 

anexa a um palácio ou construído por um nobre para albergar a sua coleção privada, para ser um 

edifício de uso público com importância a nível local e, até, nacional. O percurso vai-se tornando 

cada vez mais complexo, mas a clareza ainda é legível nas plantas propostas, principalmente 

nas de Durand.

Boullée (1728-1799) faz uma proposta para um museu (ver Fig.13,14), onde a 

monumentalidade do edifício parece ser o objetivo máximo, apesar de ser completamente 

impraticável. Pretendia ser “tanto um templo para as musas como um memorial para os grandes 

homens, ao mesmo tempo e consequentemente um monumento simbólico para a universalidade 

do espírito humano”17. A definição de um centro como ponto de reunião, o uso da cruz grega 

inscrita num quadrado para organização dos espaços de exposição e a criação de quatro 

entradas iguais vai-se revelar uma grande influência para o seu discípulo, Jean-Nicolas-Louis 

Durand (1760-1834), estabelecer o arquétipo de museu (ver Fig.15,16), que viria a ser estudado 

15 “[art museum’s] design, oriented on the baroque palace as well as on the architecture of the temples of classical 
times underlines the status of the museum as a place of national representation and a shrine to art.” In NAREDI-
RAINER, P. v. (2004) Museum building: a design manual. Basel: Birkhauser, p.15.
16 “L’organizzazione tipologica di um qualsiasi impianto museale diventa a questo punto definibile dalle possibili 
combinazioni degli spazi a sala, galeria e rotonda attorno a vestiboli e scaloni, secondo partiti compositivi collaudati 
dalle regole della disciplina compositiva dell’architettura: assialité e semmetrie, sistemi distributivi semplici  e basati 
sull’organizzazione del percorso che segue l’ordinamento espositivo, messa a punto dei dispositivi tecnici per la 
conservazione e l’iluminazione naturale delle opere.” In PERESSUT, L. B. (1999) Musei: architetture 1990-2000. 
Milano: Federico Motta, p.11-12.
17 In NAREDI-RAINER, op. cit., 2004, p.21.
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Fig. 15 - Planta da proposta de museu de Jean-Nico-
las-Louis Durand, 1809

Fig. 13 - Alçado da proposta de museu de Étiene-Louis Boullée, 1783

Fig. 14 - Planta da proposta de museu de Étiene-Louis 
Boullée, 1783

Fig. 16 - Corte da proposta de museu de Jean-Nicolas-Louis Durand, 1809
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e posto em prática. 

Segundo Luca Basso Peressut, foi Durand quem:

 “recolhe e purifica os elementos comuns desta tradição fornecendo uma resposta 

esquemática e unitária às novas exigências de construção e difusão dos museus públicos: 

a sala e a galeria como lugar de percurso expositivo e a rotunda como ponto de referência 

e ordenamento da composição”18.

A monumentalidade do templo continua a ser garantida pelas colunatas das entradas, 

na elevação do edifício e na rotunda central que remete para o Panteão. No entanto, o uso do 

quadrado com a inscrição de uma cruz com a rotunda no centro, a definição de quatro pátios 

internos para a entrada de luz e de quatro entradas simétricas propõem pela primeira vez um 

modelo praticável para o museu. 

Para além disso, em Précis des leçons d’architecture donnés à l’École Royale 

Politechnique, Durand estabelece uma relação entre o museu e a cidade quando refere que 

nas cidades grandes poderá existir um museu dedicado aos objetos de valor científico e um 

dedicado às artes, enquanto que numa cidade pequena um mesmo edifício deverá conter as 

duas vertentes19. Deste modo, estabelece-se o museu à escala urbana: o museu deixou de ser 

um edifício acessório para a cidade, para ser antes indispensável e a sua escala deveria refletir 

isso. Como consequência, começam a surgir museus especializados e em maior número nas 

cidades. 

Por outro lado, Durand faz distinção entre espaços para a coleção e para exposições 

temporárias, e prevê espaços para os artistas, assim como ainda refere que para ser mais 

económico poder-se-ia incluir no Museu a biblioteca. Este facto, será importante para a análise 

da flexibilidade, uma vez que Durand já considerava a introdução de novas funções de forma 

18 “Durand coglie e depura gli elementi comuni a questa tradizione fornendo uma risposta “schematica” e unitária 
alle nuove istanze legate alla costruzione e diffusione dei musei pubblici: la sala e la galleria come luoghi del percorso 
espositivo e la rotunda come fulcro e punto di riferimento e ordenamento dell’intera composizione.” In PERESSUT, op. 
cit., 1999, p.12.
19 “Dans les grandes villes il peut y avoir plusieurs Muséum, les uns destines à renfermer les productions les plus rares 
de la nature, lesa utres à contenir les chefs-d’ouvre des arts. Dans les villes peu considérables un même Muséum peut 
servir à-la-fois à ces divers usages.” In DURAND, J. N. L. (1985) Précis des leçons d’architecture donnés à l’École 
Royale Politechnique. Munich: Verlag Dr. Alfons Uhl, p.56.
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a permitir uma maior viabilidade económica, podendo-se considerar como o antecedente do 

conceito de diversificação funcional do museu.

Existem três momentos históricos que, aliados às experimentações acima enunciadas, 

tiveram um grande impacto para a evolução institucional e tipológica do museu: a Revolução 

Francesa, em 1789, as guerras napoleónicas, entre 1803 e 1815, e a Restauração Francesa, em 

1815.

Desde o Renascimento que as exposições das coleções privadas já eram consideradas 

como forma de educação e formação da aristocracia. No entanto, a Revolução Francesa vai 

pontuar a abertura do museu ao público em geral, através da inclusão deste como espaço 

complementar para o ensino e formação20 de todos os grupos sociais21.

Para além disso, com as guerras napoleónicas, França consegue acumular um grande 

número de obras de arte, através da apropriação de objetos, descontextualizando-os dos edifícios 

com que se relacionavam, o que vai alterar significativamente o modo como se interpreta a 

arte. Em consequência, torna-se necessário encontrar espaços para albergar estas coleções, 

surgindo a conversão de vários palácios em museus e a necessidade de criação de novos. 

A criação do Musée des Monuments Français, em 1792, que pretendia albergar todas as 

obras confiscadas, vai revelar importância para estabelecer o museu como “arquétipo onde a 

leitura da obra de arte remete para a História enquanto campo que legitima a Nação, explica as 

raízes, utilizando a emoção estética como meio mobilizador das consciências” 22.

Por fim, a Restauração Francesa, que devolve as obras saqueadas aos locais de origem, 

faz acrescer aos museus a função de divulgação nacional, de forma a afirmar os valores e 

cultura nacionais. Deste modo, o museu passa a ser definido como espaço para a memória 

20 “[o museu] tem por função servir na instrução da nação. Reunindo obras de arte, mas também, conforme ao espírito 
enciclopedista, objectos das artes aplicadas e máquinas, os museus ensinarão o civismo, a história, bem como os 
conhecimentos artísticos e técnicos.” In CHOAY, op.cit., 2016, p.107.
21 “O decreto da Assembleia Nacional Francesa de 27 de Setembro de 1792, ao afirmar aberto ao público o Museu 
do Rei, rebaptizado de Museu Revolucionário, institui uma mudança sem retorno, chamando ao Estado o dever, 
publicamente assumido, de incluir o Museu no sistema de ensino e formação dos cidadãos, compreendendo nesta 
denominação estratos sociais antes não considerados.” In GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.28.
22 “(...) a tradução dessa nova forma de reunir e expor descontextualizadamente a obra de arte tem a sua experiência 
paradigmática na criação do Musée des Monuments Français, levada a cabo em plena Revolução Francesa. Criado 
por Decreto em 18 de outubro de 1792, destinava-se a recolher as obras de arte confiscadas nos edifícios religiosos e 
tinha como uma das motivações centrais acautelar da destruição indiscriminada os testemunhos materiais identificados 
com o Ancien Regime”. in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.30-31.
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coletiva, onde se pretende relacionar com o passado e transmiti-lo às gerações futuras. Assim, 

é estabelecido, no século XIX, como instituição pública, cujas funções são a conservação e 

preservação, a divulgação e educação dos visitantes. 

Na Alemanha, Karl Friedrich Schinkel (1781 – 1841) segue o modelo de Durand como 

referência para o Altes Museum (1823-1830) (ver Fig.17-19), através da disposição das salas 

em torno de dois pátios, do centro pontuado pela rotunda e do uso claro de simetria e axialidade 

no edifício. 

No entanto, existem importantes inovações: as galerias deixam de ser espaços fechados 

e passam a estar relacionadas com o espaço envolvente ou com os pátios interiores; a escadaria 

de entrada é centrada, – contrariamente à proposta de Durand (ver Fig.15) onde acompanhava 

toda a colunata –, de forma a definir a entrada como um espaço de estar de exceção, em vez 

de ser apenas um espaço percorrível, ao mesmo tempo que mantém a monumentalidade do 

conjunto. 

Por outro lado, a criação de uma única entrada, embora seja uma inovação a nível 

funcional e logístico, quebra a clareza e a flexibilidade existente na proposta de Durand, onde as 

quatro entradas permitiam o acesso direto a partes específicas da coleção. Porém, com a rotunda 

central garante-se a mesma relação entre entrada e exposição, para além de se facilitar o controlo 

de ingresso com apenas uma entrada.  Schinkel definiu a entrada como espaço distribuidor e de 

reunião, o que será uma influência muito importante para o desenvolvimento dos museus como 

espaço coletivo, principalmente nos séculos XX e XXI, dando cada vez maior importância à 

entrada e à fachada do edifício. Tal como Venturi refere “um museu popular deve parecer aberto 

e convidativo. Consequentemente a qualidade da entrada é importante e a ornamentação das 

paredes exteriores significante” 23. 

Por outro lado, desde o Altes Museum de Schinkel que o museu começou a ser visto como 

uma estrutura importante na sociedade que, “para além de ser um veículo para a exposição, 

estudo e preservação de objetos preciosos, representa os grandes objetivos e aspirações de 

23 In VENTURI, op.cit., 1987, p.93.
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Fig. 18 - Corte do Altes Museum, Karl Friedrich Schinkel, 1823 - 1830, Berlim

Fig. 17 - Planta do Altes Museum, Karl Friedrich Schinkel, 1823 - 1830, Berlim

Fig. 19 - Fotografia do exterior do Altes Museum, Karl Friedrich Schinkel, 1823 - 1830, Berlim
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uma sociedade e, até mais importante, torna-se numa poderosa afirmação do orgulho civil e 

nacional”24. Isto vai impulsionar a criação de museus como ícones nacionais para as cidades 

onde se inserem, de forma a criar pontos atrativos para o público25. 

A crescente importância do museu como edifício de divulgação nacional levou a que, no 

século XIX, esta fosse a instituição necessária para cada cidade, sendo usado frequentemente 

como instrumento de requalificação urbana26. Para além disso, a separação e a especialização do 

museu de arte e ciência permitiram a criação de fóruns urbanos de museus, como por exemplo, 

em Berlim, a criação do Museumsinsel27 (ver Fig.20), onde se pretendia formar um fórum cultural 

que viria a tornar-se um polo de atracão da cidade28. A ilha dos museus de Berlim (1841 – 1930) 

já evidencia esta ideia de valorização urbana associada ao aumento do turismo e do número 

de receitas para o museu, mas no século XX, começa-se a utilizar o museu como campo de 

experimentação para uma arquitetura de exceção, pelo que os “museus são consistentemente 

classificados entre os edifícios projetados mais originais, intrigantes e desafiadores do mundo 

atual”29.

Posteriormente, em Bilbao, assim como noutras cidades secundárias, onde “a necessidade 

24 “Schinkel’s Altes Museum represents another significant change: it was conceived as more than a place which 
exhibits could be housed and the public could be educated. It was part of a greater scheme of civic improvement and 
thus further expanded the role of the museum in the society. The museum, therefore, becomes more than a vehicle for 
the exhibition, study, and preservation of precious objects; it represents the highest goals and aspirations of a society 
and, even more importantly, becomes a bold statement of civic and national pride.” In HENDERSON, J. (1988) Museum 
Architecture. Glouchester, Mass.: Rockport Publ., p.7.
25 “If a town or a city is fortunate enough to be known already for one cultural strand, then a work by one of the world’s 
architectural masters holds out the promise of a doubling of the audience.” In PEARMAN, H. (1998) Contemporary 
world architecture. London: Phaidon, p.30. 
26 “Alla metá dell’ottocento “um museo è diventato l’ornamento necessario di ogni città che si rispetti”, uno strumento 
di qualificazione della città borghese, monumento e luogo urbano, definito nel programma edilizio quanto nei suoi 
apparati decorativi e iconogradici, dell’architettura e degli interni.” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.14.
27 O rei Frederick William IV já tinha declarado, em 1841, que parte da ilha no rio Spree seria destinada à arte e 
à ciência, pelo que Frederich Stüller, discípulo de Schinkel, elaborou uma proposta para essa ilha de museus. No 
entanto, os cinco museus que constituem este fórum foram construídos individualmente, para diferentes coleções, 
sendo que da proposta de Stüller apenas foram construídos o Neues Museum e a Alte Nationalgalerie. O Altes Museum 
foi o primeiro museu a ser construído para objetos de arte da antiguidade clássica no primeiro piso e exposições 
no segundo; o Neues Museum em 1859 para objetos arqueológicos egípcios e etruscos; a Alte Nationalgalerie em 
1876 para a coleção do século XIX; o Bode Museum em 1904 para objetos desde o período Bizantino até 1800; e o 
Pergamon Museum 1930 para a coleção grega e museu da arquitetura antiga.
28 “triangolazione urbana di un sistema di edifici pubblici, trasformandosi, nell’andare del tempo, in polo attratore delle 
istituzioni museali della città, fino a formare un reale foro urbano per la cultura che sarà denominato Museumsinsel. 
Il “foro museale” diventa in effetti un tema progettuale per la città capitali, spesso sviluppato sulla scorta del dualismo 
arte-scienza, o comunque sulla connotazione disciplinare dei contenuti degli edifici museali. In PERESSUT, op. cit., 
1999, p.14.
29 “(...) museums consistently rank among the most original, intriguing, and challenging buildings designed in the world 
today.” In HENDERSON, op.cit., 1988, p.11.
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de promoção é de maior urgência”, “escolhem o museu como um símbolo ou uma imagem da 

determinação para modernizar e transformar a malha urbana”30. O caso do Museu Guggenheim 

de Bilbao (1992), de Frank Gehry (1929 -) (ver Fig.21), permitiu a restruturação da zona portuária, 

conferindo-lhe uma vertente cultural com implicações para toda a cidade. Como afirma Carlos 

Guimarães: “o museu não é mais museu-templo ou museu-palácio, é, antes de mais, museu, 

monumento urbano qualificador da cidade”31.

A escala do edifício, que transmite o poder nacional, e o facto de o museu ser visto como 

forma de requalificação urbana serão os principais motivos para que o número de instituições 

museais aumente exponencialmente. Por outro lado, após a revolução industrial, com a 

exploração de novos materiais e sistemas construtivos, houve uma grande experimentação 

formal. Simultaneamente, a diversificação da arte promove a necessidade de espaços mais 

flexíveis e informais32 para ser exposta, o que leva ao uso de grandes naves e armazéns 

industriais33. De facto, é a necessidade de espaços cada vez mais flexíveis que vai contribuir 

para a grande diversificação formal do museu nos séculos XX e XXI. Para além disso, após as 

duas guerras mundiais começam a surgir todo o tipo de museus – história, ciência, tecnologia, 

música, indústria, etc. - e tudo o que esteja ligado à memória coletiva passa a ser objeto museal, 

o que conduz a um crescimento em número e em dimensão de coleções e de museus34. 

Por outro lado, Robert Venturi faz distinção entre dois tipos de museus, sendo um o que 

enquadra as obras expostas com um ambiente análogo e outro o que procura a neutralidade e 

a flexibilidade35. No entanto, é importante fazer referência à tendência italiana, que por oposição 

30 “The need for promotion has been of even greater urgency in cities of secondary importance which have chosen a 
museum as a symbol or image of their determination to modernize and transform urban fabric.” In MONTANER, J. M. 
(1995) Museos para el nuevo siglo. Barcelona: Gustavo Gili, p.63.
31 in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.69.
32 “Particularmente no campo da arte, todo um conjunto de novos movimentos requeriam contextos que os espaços 
museológicos não proporcionavam. As linguagens e expressões formais dos espaços expositivos interferiam 
na percepção e leitura das obras de arte, com tanto mais peso quanto mais neutral contexto fosse requerido.” in 
GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.38.
33 “(…) a large number of redundant warehouses and industrial buildings around the world have provided ideal for the 
large-scale aspiration of contemporary conceptual art and sculpture.” In PEARMAN, op.cit., p.54.
34 “In 1800 there were fewer than a dozen public museums, and not all of these were in buildings of substance. By 
1850 there were nearly sixty; by 1887 at least 240; and by 1928 over 500 most of these were in buildings intended to 
impress.” In PEARCE, S. (1992) Museums, objects and collections: a cultural study. Leicester: University Press, p.107.
35 “Art museums have followed two distinct traditions in the display of paintings: one where paintings are set in an 
explicit architectural context generally analogous stylistically with the period of the painting; (…) The other extreme 
is the early Museum of Modern Art, where neutral and flexible spaces encourage changing exhibits and provide a 
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Fig. 20 - Fotografia da vista aérea da Museumsinsel, 1841 - 1930, Berlim

Fig. 21 - Fotografia do Museu Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry, 1992, Bilbao
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à tendência mundial, valoriza a requalificação de edifícios existentes através da respetiva 

conversão em espaços museológicos. Aqui, não há a fusão do museu com a cidade como se 

veio a referir anteriormente; aliás, o museu recusa as funções massificadoras e o arquiteto tem 

como principal objetivo conjugar a coleção de arte e o edifício, através da criação de suportes 

específicos (ver fig.22). 

O Museu Castelvecchio de Verona (1958 – 1974) (ver Fig.23, 24), onde Carlo Scarpa 

(1906 – 1978) cria uma relação direta e complementar entre as obras expostas e o edifício, é um 

bom exemplo desta tendência. Deste modo, mantém-se a escala do edifício existente, renuncia-

se à massificação e à banalização das obras expostas e define-se com clareza o percurso de 

exposição.

A questão da escala do museu fica, assim, definida por Venturi pela justaposição de duas 

escalas presentes no museu: “a grande escala, que lhe dá presença na cidade, e a pequena 

escala, que torna o espaço confortável e se relaciona com as obras de arte que alberga”36. A grande 

e pequena escala correspondem, então, às escalas urbana e arquitetónica, respetivamente, e 

é na relação destas duas que se define e intensifica a complexidade do museu. Isto porque, 

este deixa de ser um espaço apenas destinado à preservação, arquivo e exposição de obras 

com o intuito de instrução, e passa a constituir um símbolo mundial e nacional. O aumento do 

número de visitantes, do número de exposições e de como estas são criadas vai influenciar 

significativamente a evolução do museu, forçando-o a tornar-se um espaço cada vez mais flexível 

e abrangente para a comunidade.

background that is not analogous with the historical imagery of the painting.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
36 “...the big scale should be juxtaposed with little scale – the big scale for presence, the little scale for friendliness – to 
make you comfortable as an individual in a monumental context.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.93.
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Fig. 23 - Fotografia do Museu de Castevecchio de 
Verona, Carlo Scarpa, 1958 - 1974, Verona

Fig. 24 - Planta do Museu de Castevecchio de Vero-
na, Carlo Scarpa, 1958 - 1974, Verona

Fig. 22 - Fotografia do interior do Museu de Castevecchio de Verona, Carlo Scarpa, 1958 - 1974, Verona
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1.1.3 – A FLEXIBILIDADE PARA O ENTRETENIMENTO

 Nos séculos XX e XXI assiste-se à afirmação do museu à escala urbana, ao mesmo tempo 

que se desenvolve um grande número de experimentações relativamente à sua flexibilidade 

e se perde (quase sempre e consequentemente) a clareza do percurso da exposição com a 

complexificação do museu. Aqui começam a ser facilmente identificáveis as questões que Venturi 

levanta: a complexificação espacial, o distanciamento da arte e a falta de carácter institucional. 

A flexibilidade no museu é criada em dois níveis: primeiro pela capacidade de o museu 

albergar diferentes exposições temporárias, já previsto por Durand no início do século XIX, sendo 

necessária a criação de espaços de exposições flexíveis e adaptáveis; segundo pela introdução 

de novas funções no museu de forma a torná-lo num edifício economicamente rentável37. De 

facto, desde as primeiras exposições internacionais do século XIX que se evidenciou o interesse 

por espaços de exposição para coleções temporárias de forma a aumentar a frequência do 

público. 

No entanto, é no século XX que a diversificação formal e funcional do museu vai tornar 

clara essa necessidade e consequente preocupação do museu em estabelecer uma relação 

quotidiana com o público, através do acréscimo de serviços e espaços de sociabilização, para 

além das suas funções de conservação, divulgação e educação. Deste modo, o museu deixa de 

ser apenas um espaço de coleção fixa onde se vai com o intuito de aprender algo novo, para ser 

também um espaço de reunião semelhante às igrejas na Renascença. 

A construção de novos museus já previa a definição de espaços próprios destinados 

a acolher lojas, restaurantes, cafés, auditórios, etc. Por outro lado, os museus existentes 

necessitavam de ser ampliados para poderem albergar essas funções, assim como para 

albergarem um maior número de exposições simultâneas. 

37 ““Il museo”, sostiene François Dagognet, “si trova oggi a un crocevia: sta perdendo le sue funzioni secolari ma 
non smette mai di modernizzarsi e di attrezzarsi” (...) i profondi mutamenti di ruolo, contenuti e funzioni che questa 
istituzione si è trovata a fronteggiare in anni recenti. Mutamenti che si misurano prioritariamente nella diversificazione 
dell’uso e dell’offerta di funzioni e spazi al suo interno e nell’imporsi di um concetto di museo come soggetto sempre 
più ativo ed economicamente operante nel sistema culturale internazionali(...)” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.36-37.
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De forma a responder à constante necessidade de ampliação de museus, Le Corbusier 

(1887 – 1965) apresenta uma proposta para um Museu de Crescimento Ilimitado (1931) 

(ver Fig.25, 26), através da criação de um módulo que se repete de forma a possibilitar “um 

crescimento pela adição de pisos, galerias, alas, sem que o museu perca a sua identidade, o seu 

critério compositivo ou a sua clareza tipológica”38.

O Museu Guggenheim de Nova Iorque (1956-1959), de Frank Lloyd Wright (1867 – 1959), 

faz referência ao Museu de Crescimento Ilimitado de Le Corbusier, através da criação de um 

percurso espiral ascendente. Aqui, o percurso é claro, uma vez que deixam de haver espaços 

expositivos definidos, para haver um percurso de exposição semelhante ao que acontecia nas 

primeiras galerias de exposição. No entanto, as obras de arte expostas perdem a atenção para o 

edifício (ver Fig.27), isto é, apesar de se manter a clareza do percurso, a excecionalidade do edifício 

perturba a admiração da obra de arte pelo facto de o edifício em si ser arte. A sobrevalorização 

da arquitetura vai constituir uma das grandes discussões sobre o museu contemporâneo, uma 

vez que “está relacionado sobretudo com a interpretação da arte como entretenimento, que se 

opõe vivamente ao conceito da arte como dispositivo da cognição”39.

Da mesma forma que a nível urbano é evidente a presença do museu e, de facto, “a sua 

forma poderosamente escultural (ver Fig.28), em oposição consciente com a uniformidade de 

Manhattan”40. Deste modo, a arquitetura do museu começa a deixar de ser apenas a definição de 

um espaço interior para albergar uma exposição e passa a ser a criação do contentor41. 

Para além disso, a obra de Wright demonstra a expansão do conceito de museu, uma vez 

que neste edifício já se introduzem diferentes serviços como escritórios, estúdios para artistas, 

tea garden, auditório e observatório, pelo que “representa uma ideia de museu que se abre a 

38 “one of the museum’s principal conditioning factors: to facilitate growth through the addition of floors, galleries, 
wings, without the museum losing its identity, its compositive criteria or its typological clarity.” In MONTANER, op. cit., 
1995, p.36.
39 in LAMPUGNANI e SACH, op. cit., 1999, p.14.
40 in LAMPUGNANI, V. M. e SACH, A. (1999) Museu para o novo milénio: conceitos, projectos e edifícios. Munich: 
Prestel, p.11.
41 “In the city, the architecture of museums is public architecture par excellence. It therefore has to respond to a double 
function: to be the box which houses and preserves the objects in the collections and, at the same time, to be a cultural 
object in itself, which takes on its own dimension as an urban monument.” In MONTANER, op. cit., 1995, p.61.
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Fig. 26 - Fotografia da maquete da proposta de Mu-
seu de Crescimento Ilimitado, Le Corbusier, 1931

Fig. 25 - Esquema da proposta de Museu de Cresci-
mento Ilimitado, Le Corbusier, 1931

Fig. 27 - Fotografia do interior do Museu Guggenheim 
de Nova Iorque, Frank Lloyd Wright, 1956 - 1959

Fig. 28 - Fotografia do Museu Guggenheim de Nova Iorque, Frank Lloyd Wright, 1956 - 1959
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uma nova relação com a cidade e no seu modo de uso”42.

A banalização da arte e, consequentemente, do museu faz com que o modelo de referência 

do museu seja o centro comercial43, uma vez que se introduz no museu a tendência consumista 

que a sociedade experiencia44. Assim, o museu começa a tornar-se num espaço multiusos45 

pela interiorização de espaços públicos da cidade46. De facto, a presença da praça em frente ao 

museu pretende valorizar este edifício como monumento, ao mesmo tempo que cumpre a mesma 

função que o largo de uma igreja, servindo de ponto de encontro social. Consequentemente, “os 

museus [que] foram, sempre, centros de cultura e investigação, mas servem, adicionalmente, 

como espaços de encontro social, recursos educacionais, e mecas de marketing”47, através da 

adição de novos serviços como lojas, restaurantes, cafés, auditórios, bibliotecas, livrarias, etc. 

Além disso, a proporção entre os espaços expositivos e os serviços adicionais demonstra a 

desvalorização da arte e a tentativa de tornar o edifício museal mais rentável. Venturi menciona 

que o rácio de espaço de exposição versus serviços adicionais no século XIX era de 9 para 1, 

enquanto que em 1987, apenas um terço do espaço total era destinado à exposição de arte, 

demonstrando que se começam a valorizar as funções adicionais do museu em relação à 

expositiva.

42 In PERESSUT, op. cit., 1999, p.29.
43 “Appare così che in molti casi l’iconografia dei musei di fine millennio tende ad assimilare e ad elaborare espressioni 
popolari, se non volgari, dell’immaginario collettivo, una condizione bem delineata dalle parole di Peter Eisenman: “I 
centri commerciali vicini alle autostrade rappresentano il modello per la nuova condizione del museo, molto più del 
“Palazzo” del dicianovesimo secolo [...] Ed è próprio tra um concerto rock, uno shopping mall e Disneyland che si 
delinea la nuova architettura dei musei”.” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.42.
44 “However, because people approach the museum from the perspective of consumers, seeking sensory experiences 
and amusement and with the need to stroll, saunter or window shop instilled by the experiences of everyday life-
attitudes cultivated by mass media – the museum is obliged to combine knowledge value, entertainment value and 
consumer value. This is a dilemma that must be solved not least by the museum’s architecture – or which leads to 
there being two types of museum in future: one, “the place, where inheritance and history have to be conserved and 
the place that one seeks out in order to stroll about, to entertain oneself, to play, to enjoy oneself.” NAREDI-RAINER, 
op. cit., 2004, p.18.
45 “Come afferma Hugh Pearman, “il pubblico (...) vuole intrettenimenti culturali a dimensione di discoteca e um buon 
café”; di conseguenza il museo si presenta sempre più come um “effettivo edificio multiuso.” In PERESSUT, op. cit., 
1999, p.43.
46 “Il museo contemporaneo esprime in maneira assai chiara una più generale tendenza dell’architettura 
all’interiorizzazione in singoli edifici degli spazi pubblici (la città fatta di edifici che surrogano o rappresentano la città 
stessa) e della loro connotazione perlopiù commerciale (...)” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.43.
47 “Many of the new museums are made to handle large crowds, and, to attract those crowds, these buildings are 
often made to draw attention to themselves. Museums have always been cultural and research centers, but now they 
additionally serve as social gathering places, educational resources, and marketing meccas: just about every new art 
museum designed today contains a strategically situated store, and many have elegant dining rooms and/or jazzy new 
cafes as well.” In HENDERSON, op. cit, 1988, p.11.
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O Centro Georges Pompidou (Paris, 1969) demonstra a abertura do museu para a cidade, 

quer pela criação da praça defronte, quer pela introdução de novos serviços no edifício, de 

modo a fortalecer a relação com o público, funcionando como uma fábrica cultural (ver Fig.29), 

com a inspiração nas naves dos armazéns industriais que permitiam uma grande flexibilidade 

e adaptabilidade para a exposição de arte. De facto, a praça em frente ao museu, pretende 

prolongar o espaço coletivo interior (ver fig.30), o que é evidenciado pela loja do museu48. Para 

além disso, este museu passa a estar diretamente ligado a uma estratégia de requalificação 

urbana e de constituição de uma identidade e imagem de cidade, através da “adopção dos seus 

elementos estruturais e infra-estruturais como material de suporte de uma linguagem tecnológica, 

provocantemente contrastante com a envolvente urbana”49(ver fig. 29).

O Museu do Louvre (Paris, 1981), que pretendia ser um ícone mundial da cidade, sofre 

uma ampliação e restruturação, pelo arquiteto I. M. Pei. (1917 –). De facto, havia a necessidade 

de criar uma nova entrada (ver Fig.31, 32) dado o grande número de visitantes diários, o que 

permitiu, também, a criação de serviços que respondessem à massificação do museu, tais como 

lojas, cafés, restaurantes, assim como novos espaços de exposição (ver Fig.33).

Por outro lado, a introdução da flexibilidade nos espaços de exposição surge em resposta 

à variabilidade da escala e do formato da arte que desde o início do século XX se tem vindo 

a diversificar. Adicionalmente, a flexibilidade destes espaços permite a criação de exposições 

temporárias e alternadas de uma coleção, seguindo o exemplo das coleções privadas de 

pequenos museus, de modo a aumentar a frequência do público. Deste modo, criam-se espaços 

de dimensões e formas variáveis para estabelecer diferentes possibilidades de exposição50.

A Neue Nationalgalerie de Berlim (1968), de Mies van der Rohe (1886-1969), explora 

48 “Attorno alla hall si coagula oggi l’idea di spazio museale come piazza e centro commerciale, punto di ritrovo e di 
scambio: la piazza esterna del Centre Pompidou si prolunga in quella interna del grande spazio collettivo a piano terra, 
la sua permeabilità alla vita urbana ne ha fatto il prototipo dei musei scambiatori e “interattivi”- nel senso di interazione 
com la città – di questi ultimi anni. Questo há determinato il particolare successo della tipologia della corte vetrata 
nella composizione dell’edificio: qui si assommano le funzioni collettive che erano proprie al vestibolo museale, e si 
interfaccia l’immagine del museo com i cittadini attraverso la pratica gioiosa della funzione mercatale dei museum 
shop.” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.44.
49 in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.137.
50 “Al contempo, quello che sembra affermarsi nei musei d’arte più recenti è la diversificazione dei tipi di spazi 
espositivi, cioè la creazione di spazi com caratteri architettonici definiti ma variegati (come dimensioni, forme, modalità 
di illuminazione), in grado di dare molte possibilità di interrelazione fra opere e architettura, con una oferta più ampia di 
luoghi adatti alle differenti condizioni dell’espore.” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.49-50.
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Fig. 29 - Fotografia do Centro Georges Pompidou, 
Renzo Piano e Richard Rogers, 1969, Paris

Fig. 30 - Fotografia do hall do Centro Georges Pom-
pidou, Renzo Piano e Richard Rogers, 1969, Paris

Fig. 31 - Esquema do projeto de ampliação do Museu do Louvre, I. M. Pei, 1981, Paris

Fig. 32 - Fotografia da nova entrada do Museu do 
Louvre, I. M. Pei, 1981, Paris

Fig. 33 - Fotografia da área comercial anexa ao Mu-
seu do Louvre, I. M. Pei, 1981, Paris
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Fig. 34 - Fotografia da Neue Nationalgalerie, Mies van der Rohe, 1968, Berlim

Fig. 35 - Fotografia do interior da Neue Nationalgalerie, Mies van der Rohe, 1968, Berlim

o máximo da flexibilidade do espaço (ver Fig.34), através da criação de “um museu sem 

paredes que contém um espaço puro, absoluto e de alto valor simbólico, mitificado pelo pódio 

de granito sobre o qual o edifício se eleva”51. No entanto, a liberdade do espaço de exposição 

permite a deambulação pela exposição ao invés de um percurso definido (ver Fig.35). Porém, a 

transparência do edifício dificulta a perceção da exposição instalada pela falta de limites para o 

campo visual.

 A experimentação da flexibilidade, de forma a permitir novas funções, exposições e 

utilizadores, contribuiu para a definição do museu atual, onde a finalidade não é só a conservação 

e exposição das obras, nem o ensino e formação do público, mas também o seu entretenimento 

e o consumo de produtos das lojas, livrarias e restaurantes que são adjacentes. De modo que os 

três problemas identificados por Robert Venturi - a complexidade espacial, o distanciamento da 

arte e a falta de carácter institucional - continuam presentes e até agravados no século XXI.

51 “un museo senza muri che contiene uno spazio puro, assoluto e di alto valore simbólico che il podio in granito su 
cui si l’edificio si eleva contribuisce a mitizzare” In PERESSUT, op. cit., 1999, p.31.
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Fig. 36 - Fotografia do Museu Universitário de Coimbra

Fig. 37 - Alçado do Museu Universitário de Coimbra

Fig. 38 - Fotografia do interior do Museu Universitário de Coimbra
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Portugal nem sempre seguiu as tendências europeias no que diz respeito à criação de 

museus. De facto, não só os primeiros exemplos de museus, em Portugal, datam do fim do século 

XVIII, como ainda se encontram bastante distantes das propostas internacionais dessa época1. 

Para além disso, a evolução dos museus consiste, geralmente, numa sucessão de pequenas 

iniciativas que não chegam a ser executadas ou que falham num curto período de tempo, uma 

vez que não há o devido acompanhamento e/ou preocupação à escala nacional relativamente à 

problemática museológica. Esta circunstância, aliada à falta de capital para criar novos museus, 

leva ao uso de edifícios livres para acolher uma coleção sem que, na maioria dos casos, o 

edifício seja adaptado à nova função. Só com o Estado Novo é que o museu vai ser valorizado 

como instituição pública para a formação e educação da nação; até lá existem apenas alguns 

exemplos e factos históricos que importa referir. Assim, tal como foi salvaguardado no princípio 

deste capítulo, pretende-se fazer uma aproximação ao contexto português e à introdução e 

prática dos conceitos de clareza, escala e flexibilidade. Para isso, faz-se referência a exemplos 

que valorizem um ou outro aspeto, sem que isso reflita o pensamento ou preocupação geral e 

nacional da época. 

Apesar do início do colecionismo remontar à Idade Média2, os dois primeiros museus 

portugueses datam do século XVIII: o Real Museu da Ajuda e os Museus Universitários da 

Universidade de Coimbra (ver Fig.36 - 38), ligados à educação dos príncipes e à reforma da 

Universidade de Coimbra3, respetivamente. Assim, as primeiras iniciativas museais já pretendem 

valorizar a vertente educativa do museu, ainda que o acesso fosse bastante restrito. 

No Museu Universitário há uma referência de escala aos palácios privados através da 

sequência de salas, no entanto, existe: 

1 “não há notícia sobre a formação de galerias expondo colecções de arte à semelhança do que já então se ia fazendo 
pela Europa e, no que se refere aos museus, será preciso esperar pelo último quartel do século XVIII para a sua 
constituição e afirmação públicas” (Guimarães, 2004, p.152). In GUIMARÃES, C. (2004) Arquitectura e museus em 
Portugal: entre reinterpretação e obra nova. Porto: Faup Publicações, p.152.
2 “Em Portugal, os primórdios do colecionismo, remontam à Idade Média, aos tesouros de mosteiros e catedrais, e às 
primeiras colecções régias, que culminam, na época manuelina, numa enorme concentração de bens artísticos nas 
instituições religiosas e no Palácio Real da Ribeira”. RAMOS, P. O. (1994) Breve História do Museu em Portugal. In: 
MOREIRA, I. M. M. Iniciação à Museologia: caderno de apoio. Lisboa: Universidade Aberta, p.191.
3 “por conveniência e convicção, se vão concretizar duas medidas de âmbito diferente – a educação dos príncipes 
netos de D.José I e a reforma da Universidade de Coimbra -, das quais decorrem, por parte do poder de Estado, os 
actos fundadores de dois dos primeiros museus portugueses – o Real Museu da Ajuda e os Museus Universitários da 
Universidade de Coimbra.” in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.157-158.
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“alguma preocupação de adequação funcional, traduzida pela colocação das portas 

que ligam sala a sala, não segundo o eixo longitudinal, mas antes dele descentradas, 

deslocadas para junto do plano da fachada, como que afirmando a existência de um 

corredor virtual de distribuição, o que facilita uma maior capacidade de arrumação de 

mobiliário e das peças”4.

Por outro lado, no átrio central demonstra um princípio de preocupação com a introdução 

de escala pública na instituição museal, ao mesmo tempo que se definia um percurso pela 

sequência de salas, o qual aspirava ser claro e prático desde o início5.

Em 1834, a abolição das ordens religiosas conduziu à criação de um grande espólio de 

obras de arte e objetos de valor patrimonial, o que se pode assemelhar às ações napoleónicas 

em França6. No entanto, “contrariamente ao exemplo francês, à concentração de obras de arte 

não se seguiu um esforço de as expor, de as integrar numa nova perspetiva cultural que era 

condição de modernidade, renovação e afirmação nacional”7. 

Nos anos 50 e 60 do século XIX, com o aumento do interesse, recolha e pesquisa de 

objetos na área de arqueologia8 e etnografia, torna-se evidente a necessidade de criação de 

museus, de forma a ser possível divulgar uma relação entre o passado e o presente9. A criação 

de museus municipais já permite uma aproximação à tendência mundial de valorização e 

requalificação urbana de cidades através do poder educativo e iconográfico do museu10. 

4 in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.166.
5 “O átrio central, pela sua posição singular de articulação entre os dois pisos e pela função de acolhimento que lhe 
cumpre, é o espaço onde um jogo formal e funcional mais complexo se pode verificar. (...) no sentido de atribuir à 
escadaria e à varanda, que sobre ela se define a partir do piso superior, o desempenho de afirmação mais importante 
do edifício no seu interior.” in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.166.
6 “A abolição das ordens religiosas em 1834 (Decreto de 28 de Maio – dia seguinte à Convenção de Évora Monte que 
pôs fim à guerra civil) e o confisco e abandono de conventos deram ao Estado milhares de quadros. Subitamente, 
procedeu-se a uma concentração de obras criando um espólio que, tendo na sua origem processos semelhantes aos 
que foram desencadeados pelas acções napoleónicas (Paris – Louvre) e Norte de Itália (Milão – Palácio de Brera), 
não dispunha de idênticos meios, quer nas condições de acolhimento e conservação, quer nas de inventariação e 
classificação das obras.” in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.180.
7 in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.181.
8 “É exactamente do espólio dessas e de outras escavações que se animou, nos anos 80 e 90, um processus de 
criação de museus regionais, predominantemente arqueológicos, estre os quais: o Museu Arqueológico de Elvas 
(1880), Museu Municipal de Beja (1892), Museu Municipal de Alcácer do Sal (1894) e o Museu Municipal de Bragança 
(1897)”. in RAMOS, op.cit., 1994, p. 36.
9 Daqui surgiram duas propostas: na primeira era defendido que se deveria criar um grande museu central em Lisboa, 
com os objetos mais relevantes de cada região, enquanto que a segunda defendia a criação de vários museus 
municipais de forma a que cada cidade tivesse acesso direto ao seu espólio.
10 Como Eustácio da Veiga afirma, em 1880, “os museus provinciais dão importancia, perante o mundo scientifico, 
às cidades em que se estabelecem; promovem e desenvolvem em maior escala o gosto publico pelo estudo das 
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Contrariamente ao que se verificava noutros países, em Portugal não havia experimentação 

arquitetónica no âmbito da criação de museus e desenvolvimento de projetos museológicos11. 

A escala era conferida pelos edifícios existentes onde se iriam expor os objetos e não havia, na 

maioria dos casos, qualquer preocupação em adaptar o edifício ao novo uso, do que resultava 

uma falta de relação entre a coleção e o espaço, tornando-o, por sua vez, pouco cativante. Isto 

era ainda agravado pela falta de clareza do percurso, também ele imposto pelo edifício existente 

e sem qualquer preocupação museológica.

Só com o Estado Novo é que é empreendido um programa de restauro do património 

nacional, ao mesmo tempo que valoriza os museus como “espaços privilegiados para a guarda, 

conservação e divulgação do passado”. Finalmente, verificava-se em Portugal, uma ação do 

Estado que visava criar uma medida nacional reguladora dos museus com o intuito de informar 

o povo e afirmar a Nação, semelhante ao que acontecera em França em 179212. 

Um museu que surge a partir desta iniciativa é o Museu José Malhoa (Caldas da Rainha, 

1933-1934) (ver Fig.39 e 40) que já apresenta algumas características próximas da tendência 

internacional: organiza a exposição permanente através da sequência de salas que compõem o 

edifício, convergindo no pátio central, o que relembra a proposta de Durand e/ou Schinkel13; o uso 

das galerias como organizadoras de um percurso claro que é sugerido ao visitante14; a variação 

antiguidades e este estudo obriga a fazerem-se outros muitos em beneficio da instrucção geral; ensinam a conveniencia 
da conservação dos monumentos; attrahem a essas cidades a concorrencia dos sábios nacionaes e estangeiros, e 
criam, como nas províncias da França, da Inglaterra, da Allemanha e de outros paizes, distinctissimas aptidões”.  
citado em GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.199.
11 “assim se compreende que o debate não tenha nunca abordado as questões da Arquitectura, enquanto disciplina 
conformadora dos espaços de suporte e de afirmação pública dos museus, revelando-se aqui uma das componentes 
que marca a enorme distância que separava a experiência portuguesa das suas congéneres europeias, onde nos 
exemplos de vanguarda a importância da arquitectura dos edifícios era componente importante e polémica na definição 
espacial e da imagem pública”. in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.205.
12 Algumas intervenções do Estado Novo revelam inovações significativas para o desenvolvimento dos museus em 
Portugal: o Museu Nacional de Arte Antiga começa a afirmar o museu como instituição pública de prestígio através da 
monumentalidade que lhe é conferida no interior e transposta para o exterior (ver Fig.47); o Museu Soares dos Reis 
(antigo Museu Portuense) vai ser o primeiro caso em que se experimentam em Portugal técnicas internacionais que 
já tinham vindo a ser exploradas, tal como a iluminação zenital (ver Fig.48); o Museu José Malhoa fará a introdução 
da arquitetura contemporânea na temática do museu português, “constituindo o primeiro exemplo de edifício 
expressamente pensado, projectado e construído de raiz para a instalação de um museu”. in GUIMARÃES, op.cit., 
2004, p.234; in BARRANHA, H. S. (2007) Arquitectura de museus de arte contemporânea em Portugal: Da intervenção 
urbana ao desenho do espaço expositivo. Porto: FAUP.
13 “existência de um espaço central, à volta do qual o museu se organiza. Desde o projecto de museu-ideal de Durand 
até à realização do Altes Museum de Shinckel que este tipo de elemento central foi aplicado e tratado de acordo com 
as conveniências de cada caso.” in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.535
14 “a evolução que do espaço da galeria evoluiu para a definição da organização interna como “percurso”, isto é, como 
movimento ordenador proposto ou imposto ao visitante para observar e disfrutar as peças expostas.”. in GUIMARÃES, 
op.cit., 2004, p.535.
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Fig. 40 - Fotografia do interior do Museu José Malhoa, 1933 - 1934, Caldas da Rainha

Fig. 39 - Fotografia do Museu José Malhoa, 1933 - 1934, Caldas da Rainha
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das dimensões das salas expositivas para permitir albergar diferentes tipos e dimensões de 

objetos; o uso da luz zenital que garante uma coerência em todo o percurso, procurando criar-se 

uma neutralidade e continuidade do espaço para não perturbar as obras que alberga, ao mesmo 

tempo que cria o “efeito de enfilade [que] sublinha a citação dos arquétipos oitocentistas”15. 

Ainda que não seja claro que a flexibilidade fosse um objetivo para este museu, podem 

considerar-se a variação das dimensões das salas de exposição e a procura por um ambiente 

neutro como características possivelmente influenciadoras para a criação de museus de arte em 

Portugal, ao mesmo tempo que se pode verificar uma definição clara de percurso e da escala do 

edifício.

Em 1965 cria-se o “Regulamento Geral dos Museus de Arte, História e Arqueologia”16 

que defendia que “os museus fossem organismos vivos onde para além de se conservarem, 

ampliarem, exporem e investigarem colecções de objectos com valor artístico, histórico e 

arqueológico, se assumissem como centros activos de divulgação cultural”. Simultaneamente 

deveriam observar os “modernos preceitos museológicos” simplificando e selecionando as 

obras a expor e que desenvolvessem “mecanismos para atrair visitantes e sobre eles exercer 

uma acção pedagógica eficiente, concretamente através da edição de publicações, realização 

de conferêcias e exposições temporárias bem como de visitas colectivas orientadas por 

comentadores qualificados”. 

Uma outra inovação do Estado Novo nesse ano foi a criação da APOM (Associação 

Portuguesa de Museologia), de forma a poder gerir os museus a nível nacional, tendo como 

objetivos: “agrupar conservadores de museus, restauradores de obras de arte, historiadores e 

críticos de arte, arquitectos e outros técnicos e cientistas ligados aos problemas museológicos 

actuais”, assim como “promover o conhecimento da museologia e dos domínios científicos e 

técnicos que a informam, através de reuniões e visitas de estudo, conferências, exposições e 

publicações”17. Assim, com as inovações do Estado Novo, o museu fica, finalmente, definido 

15 in BARRANHA, op. cit., 2007, p.134.
16 in RAMOS, op.cit., 1994, p.57-58; in BARRANHA, op. cit., 2007, p.135.
17 in RAMOS, op.cit., 1994, p.59.
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como instituição de valor, quer a nível educativo, quer como ícone global e local das cidades onde 

se insere, o que é enaltecido pela multiplicação dos temas expostos e pela diversificação das 

entidades promotoras, uma vez que nem metade dos museus eram subsidiados pelo Estado18. 

No entanto, após a revolução de 25 de Abril de 1974 os museus são deixados, novamente, ao 

abandono. 

18 “Em 1975, o balanço era diferente, apresentado como sendo cerca de 144 museus existentes, dos quais 21 
pertenceriam a instituições privadas, 7 a instituições religiosas e 55 dependendo de câmaras municipais, 10 de juntas 
distritais e os restantes [51] ao Estado”. in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.246-247.
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1.2.1 - MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL

Um dos temas que surge durante o Estado Novo é o da arte contemporânea, que, até 

então, tinha sido completamente marginalizada e ignorada em Portugal.

Apenas em 1956, com a instalação da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, mesmo 

antes de criar o museu e o Centro de Arte Moderna, é que se começam a promover uma série de 

iniciativas de forma a valorizar a arte contemporânea. 

O Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1969) (ver Fig.41, 42) vai ser um caso importante 

a nível nacional19, uma vez que o espólio existente serviu de base para o planeamento do museu, 

de forma a que o espaço valorizasse a exposição que viria a alojar20, “considerando-se, portanto, 

o próprio arranjo arquitetónico ao serviço da coleção e dos fins específicos do Museu em todas 

as suas implicações”21. 

Este museu previa a criação de uma galeria para exposições temporárias, auditórios e 

uma biblioteca, assim como uma loja e uma cafetaria, começando a diversificar as suas funções 

através da criação de espaços de apoio e de receção do público. Apesar da clareza do museu 

poder ser um pouco comprometida pelas outras funções que o edifício também alberga, este caso 

representa um exemplo notável de aproximação às tendências internacionais, quer a nível da 

escala urbana, quer a nível da flexibilidade presente no edifício. Assim, introduz as duas versões 

de flexibilidade: os espaços formalmente flexíveis para acolherem exposições temporárias e os 

novos serviços e funções, de forma a tornar o edifício mais apelativo e acessível.

A divulgação e valorização22 da arte contemporânea em Portugal podem ser marcadas 

pela criação do Museu Calouste Gulbenkian, mas é a partir do Centro de Arte Moderna (Lisboa, 

1983) (ver Fig.43, 44) que se expressa a necessidade de um espaço específico para albergar a 

19 Por outro lado, a criação do Centro de Arte Contemporânea (Porto, 1974) no Museu Soares dos Reis (Porto, 1940), 
é igualmente importante, uma vez que não só descentraliza da capital as iniciativas relativas à arte contemporânea, 
como ainda pode ser visto como um antecedente do Museu de Serralves. in RAMOS, op.cit., 1994, p.60.
20 “O Museu Calouste Gulbenkian foi, sem dúvida, o primeiro a ser milimetricamente pensado para valorizar o programa 
museológico que foi concebido para dar à sua colecção o destaque nacional e internacional que indiscutivelmente 
merece.” in RAMOS, op.cit., 1994, p.193.
21 in RAMOS, op.cit., 1994, p.60.
22 Nos anos 80, aumenta o interesse pela arte contemporânea, de modo que “o número de galerias aumenta, bem 
como o envolvimento da comunicação social na divulgação das exposições e dos artistas (...)”, o que por sua vez 
conduz à criação de novos espaços de exposição. 
In BARRANHA, op. cit., 2007, p.136.
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Fig. 41 e 42 - Fotografias do Museu da Fundação Gulbenkian, 1969, Lisboa

Fig. 43 e 44 - Fotografias do Centro de Arte Moderna, 1983, Lisboa

Fig. 45 e 46 - Fotografias do Centro Cultural de Belém, 1988, Lisboa
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arte contemporânea: “ao ser o primeiro espaço de exposição permanente de arte do século XX, 

no país, o CAM teve um papel pioneiro, impondo “junto do grande público um novo prestígio das 

obras de arte modernas”23. Este pretendia disponibilizar espaços para exposições temporárias24 

de forma que a flexibilidade do espaço era o objetivo pretendido (ver Fig.44). De facto, o CAM 

vai constituir o primeiro espaço museal em Portugal a abordar um diferente modo de expor uma 

coleção, fazendo a transição entre as “coleções passadas que eram relativamente estáticas, 

para as atuais que são mutáveis”25. 

O Centro Cultural de Belém (Lisboa, 1988) (ver Fig.45, 46) contribui para a aproximação 

portuguesa à tendência internacional, ao mesmo tempo que serve de exemplo de vários espaços 

expositivos criados propositadamente para a arte contemporânea26. No CCB27, a flexibilidade dos 

espaços expositivos tornou-se numa clara influência para a criação de novos museus em Portugal. 

Para além disso, o facto de se associarem aos espaços de exposição diferentes serviços como 

auditórios, lojas, cafetarias, etc., evidencia a relação consumista com o espaço expositivo, que 

também será transcrita para os museus mais recentes e, nas adaptações aos museus existentes. 

Aqui, a complexidade espacial defendida por Robert Venturi fica completamente exposta, uma 

vez que o edifício evidencia as consequências da diversidade de funções, nomeadamente no 

que se refere à perda de clareza. 

Por outro lado, o CCB constitui um exemplo interessante relativamente à relação com o 

seu contexto urbano, assemelhando-se ao que Venturi descreve como “edifício hostil” pela falta 

de janelas, afirmando a sua monumentalidade pelo exterior, ainda que apresente uma escala 

mais confortável no interior. 

No final do século XX e início de século XXI surgem novos museus destinados à arte 

contemporânea. Por exemplo, em 1994, reabre o Museu Nacional de Arte Contemporânea como 

23 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.137.
24 in GUIMARÃES, op.cit., 2004, p.250.
25 “Whereas in the past collections were relatively static, today they are relatively changeable (…)” In VENTURI, op. 
cit., 1987, p.91.
26 “Seguindo a tendência internacional, durante a década de 90, o número de espaços dedicados à arte moderna 
e contemporânea aumentou consideravelmente em Portugal, em particular nas regiões de Lisboa e Porto” In 
BARRANHA, op. cit., 2007, p.138.
27 De salvaguardar que este não se define como museu, pelo que aqui só é referenciado como influência na introdução 
de espaços expositivos flexíveis em Portugal e não como um exemplo de museu que aborde este aspeto.
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Museu do Chiado (ver fig.47), após ter sido remodelado pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte 

(1948 -). 

No entanto, o exemplo mais notável é o Museu de Serralves (Porto, 1999) (ver Fig.48), 

cujo sucesso permitiu difundir a arte contemporânea pelo país28. Para além da contribuição desta 

obra para a propagação dos museus de arte contemporânea, ela também evidencia a importância 

que a arquitetura vai desempenhar “na concepção, qualificação e promoção do museu”29. 

Ainda que a maioria dos museus seja feita a partir de reabilitações de edifícios pré-

existentes, no século XXI Portugal já demonstra acompanhar as tendências internacionais 

apontando um leque diversificado de abordagens ao tema do museu.

Dentro dos museus localizados no centro da cidade, que são os que Robert Venturi refere 

em “From Invention to Convention in Architecture”, é possível verificar-se essa variedade quer 

pela construção de raiz ou pela adaptação de um edifício pré-existente – como no Museu Nadir 

Afonso, Chaves, 2015 (ver fig.49) ou no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Bragança, 

2008 (ver fig.50) –, quer pela relação que o edifício vai estabelecer com a envolvente – análoga 

ou contrastante, como no caso da Casa de Histórias Paula Rego, Cascais, 2009 (ver fig.51) que 

se tornou num ícone internacional  –, quer pela relação que promove com a arte – podendo ser 

mais intimista, como no Atelier-Museu Júlio Pomar, Lisboa, 2010 (ver fig.52), ou mais dispersa, 

como no Museu de Serralves (Porto, 1999) ou no Museu do Chiado (Lisboa, 1994).

28 “O sucesso do projecto museológico de Serralves potenciou uma dinâmica de difusão da arte contemporânea 
por diversos pontos do país. A par da revitalização de museus e centros de exposições já existentes, surgiram novos 
espaços, por iniciativa de autarquias, fundações e outras entidades públicas e privadas.” In BARRANHA, op. cit., 2007, 
p.141.
29 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.147.
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Fig. 47 - Fotografia do Museu Nacional de Arte Con-
temporâbea do Chiado, 1994, Lisboa

Fig. 52 - Fotografia do Atelier-Museu Júlio Pomar, 
2010, Lisboa

Fig. 48 - Fotografia do Museu de Arte Contem-
porâbea de Serralves, 1999, Porto

Fig. 50 - Fotografia do Centro de Arte Contem-
porânea Graça Morais, 2008, Bragança

Fig. 51 - Fotografia da Casa de Histórias Paula Rego, 
2009, Cascais

Fig. 49 - Fotografia do Museu Nadir Afonso, 2015, 
Chaves
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A diversificação funcional faz com que o museu se apresente como “instituição urbana, 

didática e popular, com complexas abordagens de exibição”1. No entanto, a perceção das 

consequências da diversidade funcional pode ser atenuada ou acentuada, conforme o caso. 

De facto, como tem vindo a ser referido, em “From Invention to Convention in Architecture”2, 

Robert Venturi identifica a complexidade espacial, o distanciamento da arte e a falta de carácter 

institucional, como as grandes consequências e a clareza, escala e flexibilidade como método 

de resposta. 

A complexidade espacial do museu provém da necessidade de num mesmo edifício 

introduzir funções distintas que, por vezes, implicam soluções contraditórias3. Em “Globalization: 

Incorporating the Museum”, Mark W. Rectanus refere que: 

”enquanto os museus parecem reter um estado privilegiado na transmissão e representação 

da cultura, afirmaria que eles também respondem à crescente diversificação de públicos e 

comunidades que, por sua vez, redefinem o valor de uso através de diferentes espectros 

de funções e experiências no museu, que podem, simultaneamente, incluir compromisso 

estético, entretenimento, crítica, e consumismo material”4. 

Isto é, a arquitetura do museu tem que ter em consideração um vasto número de 

condicionantes de forma a que a experiência do museu para o visitante seja positiva.

O distanciamento da arte é descrito como a apresentação de uma experiência arquitetónica 

dominante que faz com que a arte perca a sua importância. Atualmente, é possível enumerar 

um grande número de museus onde a arquitetura se sobrepõe à arte que alberga, quer pela sua 

própria expressão, quer pela quantidade de informação e espaços que o visitante tem de superar 

até chegar às zonas de exposição, havendo desde o princípio uma distração da arte, que na 

1 “(...) the current role of the art museum as a didactic, popular, urban institution, requiring complex approaches to 
display.” In VENTURI , op.cit., 1987, p.91.
2 Ver anexo I – “From Invention to Convention in Architecture” de Robert Venturi, 1987
3 “Some of these issues [deriving from the current role of the art museum as a didactic, popular, urban institution, 
requiring complex approaches to display] may seem easy to define and simple to handle, but you will note they occur 
in combination with each other and, when combined, they become sometimes contradictory and often complex.” In 
VENTURI , op.cit., 1987, p.91.
4 RECTANUS, M. (2006) Globalization: Incorporating the Museum. In: MACDONALD, S. (ed.) A companion to Museum 
Studies. Oxford: Blackwell Publishing



MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL - CLAREZA, ESCALA E FLEXIBILIDADE

56

realidade deveria ser a razão de existência do edifício5. 

A falta de carácter institucional, assemelha-se ao distanciamento da arte, relacionando-

se com a presença de um grande número de funções que acabam por dispersar a atenção do 

visitante da função educativa do museu para outras como o consumo e o entretenimento. Tal 

como Peter Eisenman afirmou, de facto, são “os centros comercias junto às autoestradas que 

representam o modelo para a nova condição de museu”, sendo que “é entre um concerto de 

rock, um centro comercial e a Disneyland que se define a arquitetura dos museus”6. Andy Warhol 

previu, também, que os hipermercados se tornariam museus e que os museus se tornariam 

lojas de retalho7. Assim, o museu deixa de ser um edifício claro de exposição de objetos de valor 

patrimonial, para ser um espaço multifunções de usos e utentes muito diversificados. 

A solução às consequências da diversidade funcional dos museus, segundo Venturi, é 

feita pela resolução de questões de clareza e escala. Ainda que seja igualmente importante 

fazer referência à flexibilidade. Deste modo, torna-se pertinente analisar estes três conceitos no 

contexto português, de maneira a fazer uma experimentação das ideias defendidas por Venturi. 

A escolha dos casos de estudo advém da junção de vários fatores importantes e 

contrastantes a nível arquitetónico e museográfico, sendo o mais importante a localização do 

museu no centro da cidade para que se pudesse relacionar com o texto de Robert Venturi. Para 

além disso, teve-se em atenção: o tipo de construção (de raiz ou reabilitação), a relação com a 

envolvente (contraste ou análoga), o tipo de coleção que alberga (coletiva ou monográfica), e o 

tipo de exposições (temporárias ou permanente). Como tal, foram considerados: o Museu de Arte 

Contemporânea do Chiado (MNAC), em Lisboa, 1994 – reabilitação, análoga, coletiva, temporária 

e permanente; o Museu da Fundação de Serralves (MS) no Porto, 1999 – raiz, contraste, coletiva, 

temporárias; o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM) em Bragança, 2008 – 

5 “When you enter the museum you might wonder, are you in a museum or an airport? And by the time you reach 
the art, you are either worn down by the banality of the maze you traversed, or jaded by the drama of the spatial, 
symbolic, or chromatic fantasies the architect has ejaculated you through. The art, when you reach it, has become a 
kind of anti-climax – in fact, dull as you perceive it with your, by then, constricted pupils, jaded sensibilities, and loss 
of orientation.” In VENTURI , op.cit., 1987, p.92.
6 “Peter Eisenman: “I centri commerciali vicini alle autostrade rappresentano il modello per la nuova condizione del 
museo, molto più del “Palazzo” del dicianovesimo secolo [...] Ed è próprio tra um concerto rock, uno shopping mal 
e Disneyland che si delinea la nuova architettura dei musei”.” In PERESSUT, L. B. (1999) Musei: architetture 1990-
2000. Milano: Federico, p.42
7 O que é evidenciado na exposição “Shopping: A Century of Art and Consurmer Cutlure”.
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reabilitação e raiz, contraste e análoga, coletiva, temporária; a Casa de Histórias Paula Rego 

(CHPR) em Cascais, 2009 – raiz, contraste, monográfica, temporária e permanente; o Atelier-

Museu Júlio Pomar (AMJP) em Lisboa, 2010 – reabilitação, análoga, monográfica, temporária; e 

o Museu da Fundação Nadir Afonso (MNA) em Chaves – raiz, contraste, monográfica, temporária.

O estudo destes museus é feito primeiro pela visita presencial a cada um destes, de 

forma a poder conhecer-se inteiramente o objeto de estudo, e depois pela análise organizacional, 

funcional e arquitetónica dos espaços constituintes. Para isso, valorizou-se o ensaio “Space 

Syntax: The Language of Museum Space”8 como forma de estabelecer uma relação entre o 

espaço e como ele será percecionado pelo público.  

Este capítulo está dividido em três partes, correspondendo aos três conceitos. A análise 

de cada um destes subdivide-se em dois elementos, de forma a garantir uma comparação mais 

objetiva das diferentes soluções. Assim, no estudo da clareza evidencia-se a importância da 

entrada e do percurso, enquanto que na escala se consideram a grande e a pequena escala e a 

flexibilidade se divide os espaços expositivos e nos serviços adicionais.

Ainda que este capítulo faça a análise comparativa dos museus, encontra-se em anexo a 

análise individual de cada um destes (Anexo V), de maneira a possibilitar o aprofundamento das 

ideias individualizada por caso de estudo. Da mesma forma, no Anexo VI é possível encontrar 

uma tabela síntese de todos os casos, possibilitando a leitura individual e/ou comparada destes.

8 ver anexo VIII - Análise sintaxe; in  HILLIER, B. e TZORTZI, K. (2006) Space Syntax: Language of Museum Space. 
In: MACDONALD, S. (ed.) A companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell Publishing, p.282 - 301.
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2.1 - A CLAREZA           

A clareza, que Robert Venturi refere como “clareza na sequência e experiência progressiva 

de chegar à obra de arte”9, está relacionada desde o princípio com o modo como se apreende o 

objeto em exposição, ou seja, relaciona-se com a interpretação do percurso desde a entrada do 

museu até à exposição propriamente dita. Para além disso, Venturi faz referência a problemas 

atuais que se inserem em questões de falta de clareza do espaço e que conduzem, principalmente, 

ao afastamento da arte e à perda de identidade da instituição.

Primeiro, Venturi faz alusão à falta de carácter institucional no momento de entrada do 

edifício: “Quando se entra num museu podemo-nos questionar, estamos num museu ou num 

aeroporto?”10. De facto, a importância do primeiro contacto e a transição entre o exterior e o 

interior conferem à entrada uma importância acrescida na experiência que o visitante vai ter do 

museu. Assim, a presença de um grande número de funções mal se entra no museu contribui 

para a perda da identidade do museu. 

Pelas palavras de Venturi, um dos problemas dos museus atuais:

 “para além da complexidade espacial e o afastamento da arte, é a falta de carácter 

institucional assim que se entra no edifício, onde se é imediatamente confrontado com 

um balcão de informação, um labirinto de comunicações gráficas, uma loja, bengaleiros 

e sistemas de segurança”11.

A arquitetura do museu pode evidenciar ou atenuar o afastamento da arte, uma vez que, na 

maioria dos casos, este acontece pela falta de relação entre o edifício e a arte e, principalmente, 

pela sobreposição do contentor ao conteúdo. Venturi afirma que:

 “quando se chega à arte, o visitante é aborrecido pela banalidade do labirinto que 

ultrapassou ou cansado pelo drama espacial, simbólico ou fantasias cromáticas que o 

arquiteto tem ejaculado sobre este. A arte, quando a alcança, é quase um anticlímax – de 

9 In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
10 “When you enter the museum you might wonder, are you in a museum or an airport?” In VENTURI, op. cit., 1987, 
p.92.
11 “But besides the spatial complexity and remoteness of the art is the probable lack of institutional identity as you 
enter the building, where you are immediately confronted by an information desk, a maze of graphic communication, a 
commercial shop, cloak room counters, and security arrangements.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
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facto, aborrecido quando percecionada pelo visitante, já, com as suas pupilas dilatadas, 

sensibilidades cansadas e perda de orientação”12.

Deste modo, é valorizado o equilíbrio na relação entre a arquitetura e arte, ao mesmo 

tempo que se pretende que o edifício consiga estimular o interesse para a exposição que alberga, 

em vez de superá-la com a imponência da sua arquitetura durante o percurso.

 A solução apresentada para as questões acima mencionadas, recai na criação de um 

sistema espacial hierarquizado, podendo ser conseguido de duas formas: 

“fazer a longa progressão para a arte direta, simples – frequentemente através de 

uma grande escadaria de um lanço; e projetar o hall de entrada de modo a que os visitantes 

percecionem primeiro formas arquitetónicas simples com uma escala generosa que 

afirme a instituição; e, depois, pode tranquilizar o visitante com elementos comunicativos 

específicos e funcionais que se relacionem com o contexto”13.

 A análise deste conceito nos museus portugueses através da entrada e do percurso até 

à exposição permite identificar a clareza com a criação de um espaço simples que permita a fácil 

orientação dos visitantes na sequência de salas de forma a valorizar sempre a função principal 

do edifício, neste caso a exposição.

12 “And by the time you reach the art, you are either worn down by the banality of the maze you have traversed or jaded 
by the drama of the spatial, symbolic, or chromatic fantasies the architect has ejaculated you through. The art, when 
you reach it, has become a kind of anticlimax – in fact, dull as you perceive it with your, by then, constricted pupils, 
jaded sensibilities, and loss of orientation.” (p.92).
13 “Our architectural approach to these three problems of spatial complexity, remoteness of the art, and loss of 
institutional identity is to make the spatial system hierarchical – perceptually simple in its major order if actually intricate 
in its minor order; to make the long progression up to or over to the art direct, simple, and imageful – often with a 
very big, single-run stair; and to design the entrance lobby so that visitors at first perceive simple architectural forms 
with generous scale that bespeaks an institution; and then soon after, they can be reassured by the clutter of specific 
functional and communicative elements which will then look good and work well in their larger context.” In VENTURI, 
op. cit., 1987, p.92.
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2.1.1 - ENTRADA

A importância da entrada do museu para a experiência do visitante é inegável, uma vez 

que “funciona como charneira entre o interior e o exterior, de certa forma representa a interface 

arquitetónica entre o público e o conteúdo da coleção, estimula uma atitude no visitante que será 

confirmada, modificada ou corrigida com o hall de entrada“14. 

A nível nacional, o caso mais notável de clareza a nível do espaço de entrada é o do Museu 

de Serralves (MS), onde a hierarquização do átrio distribuidor parece corresponder diretamente 

à ideia de Robert Venturi: “projetar o hall de entrada de modo a que os visitantes percecionem 

primeiro formas arquitetónicas simples com uma escala generosa que afirme a instituição”15 (ver 

Fig.53). A entrada em Serralves introduz cada uma das funções à vez, ou seja, uma solução 

arquitetónica simples que conduz naturalmente aos serviços de apoio ou à exposição principal 

permite uma boa experiência do museu, sem que o visitante se sinta pressionado com decisões 

ou confuso com excesso de informações. Isto é, o hall dá acesso a diferentes funções como 

receção (ver fig.54), bengaleiro, livraria, espaços expositivos, acessos verticais para os pisos 

superiores e inferiores, mas a criação de um sistema hierárquico dentro deste espaço faz com 

que a perceção da diversidade funcional do museu seja atenuada. 

Por outro lado, o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) também 

apresenta algumas valências a que Venturi faz referência, nomeadamente na relação entre o 

átrio de entrada e a exposição principal. Esta é feita através de um lanço de escadas16  (ver 

Fig.55) que se localiza no centro do hall de forma a evidenciar a importância da exposição, 

valorizando simultaneamente o espaço de receção dando-lhe uma escala pública de instituição. 

Em geral, a relação entre a entrada e a exposição principal é quase sempre direta, nuns 

14 “The entrance to the museum, which as the seam between inside and outsider in a way represents the architectural 
interface between the public and the content of the collection, triggers the visitor a certain attitude of expectation, which 
is confirmed, modified or corrected by the foyer or the entrance hall (...)” in NAREDI-RAINER, P. v. (2004) Museum 
building: a design manual. Basel: Birkhauser, p.40.
15 In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
16 Robert Venturi refere que a relação entre a entrada e a exposição deve ser feita de forma simples e clara, 
“frequentemente através de uma grande escadaria de um lanço e projetar o hall de entrada de modo a que os visitantes 
percecionem primeiro formas arquitetónicas simples com uma escala generosa que afirme a instituição”, como é o 
caso do MNAC, parecendo uma tradução formal da ideia que Venturi apresenta. In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
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Fig. 53- Fotografia do átrio distribuidor do Museu de Serralves

Fig. 54- Fotografia da área de receção do MS Fig. 55 - Fotografia do acesso à exposição do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea do Chiado
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casos mais do que noutros. O exemplo mais direto é o Atelier-Museu Júlio Pomar (AMJP) onde 

não só não existem serviços adicionais ao museu, como também é clara a predominância da 

exposição em todo o edifício17 (ver fig. 56). 

No entanto, no caso do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM) essa 

relação já é mais condicionada, ainda que se possa considerar que persiste uma relação direta 

entre a entrada e a exposição (ver Fig.57). Neste, a entrada dá acesso a várias funções – receção, 

livraria, bar, café e instalações sanitárias –, de modo a permitir uma individualização deste 

espaço em relação à zona expositiva. Assim, o acesso à exposição é apenas valorizado pelo 

alinhamento com a entrada segundo o eixo longitudinal (ver Fig.58). Porém, a criação de uma 

segunda entrada que dá acesso ao espaço de exposição temporária pretende contrabalançar 

essa sobreposição dos serviços de apoio à exposição.

Na Casa das Histórias Paula Rego (CHPR) também existe alguma ambiguidade entre a 

relação da entrada e da exposição, apesar de estas estarem alinhadas tal como o que acontece 

no CACGM (ver fig.59). Ainda que neste seja mais óbvia a valorização dos serviços adicionais ao 

invés da exposição no momento de entrada, no CHPR a presença das pirâmides truncadas, que 

se observam desde a rua, estimulam a curiosidade do visitante para estes espaços, distraindo o 

público em relação à exposição.

O Museu Nadir Afonso (MNA) é igualmente um caso ambíguo, uma vez que contraria a 

ideia de Robert Venturi, ao criar um espaço de entrada que se dispersa pelo edifício, dando a 

sensação de um espaço distribuidor amplo, em vez de um átrio de entrada bem definido (ver 

Fig.60). No entanto, esta solução permite, de forma semelhante ao que acontece em Serralves, 

conduzir o visitante até à exposição, não existindo contudo uma hierarquização das funções tão 

clara como no MS. Aqui, o visitante é estimulado a deambular pelo espaço, enquanto lhe são 

apresentados diferentes serviços. Assim sendo, a distração da exposição é mais provável, ainda 

que o seu acesso seja valorizado e bem pontuado pela localização da entrada da área expositiva 

a eixo do edifício.

17 É de salvaguardar que isto é permitido dada a escala mais reduzida do edifício.
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Fig. 56 - Esquema da análise sintaxe 
do Atelier-Museu Júlio Pomar1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

Fig. 58 - Fotografia do acesso à exposição no CACGM

Fig. 57 - Esquema da análise sintaxe 
do Centro de Arte Contemporânea 
Graça Morais1

Fig. 59 - Fotografia do acesso à exposição no Casa de Histórias 
Paula Rego

Fig. 60 - Fotografia do átrio do Museu Nadir Afonso
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Procurando evitar a distração quase inevitável do visitante, existem em Portugal bons 

exemplos onde a clareza do espaço de entrada permite a valorização da função expositiva do 

museu. De certa forma, todos os museus analisados garantem a valorização da exposição em 

vez dos serviços adicionais. No entanto, como defende Venturi, é a introdução de um sistema 

hierárquico que faz com que isso seja mais explícito e valorize a experiência do visitante no 

museu, o que, no conjunto dos exemplos estudados, é mais claro no Museu de Serralves.
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2.1.2 - PERCURSO

 A análise do percurso compreende duas partes: primeiro, a separação entre os espaços de 

uso público e de uso privado, que permite a simplificação de acessos e a eliminação de conflitos 

entre as duas áreas funcionais do edifício; segundo, a organização do percurso propriamente 

dita, a nível da continuação das ideias referidas acerca do átrio de entrada, assim como a nível 

da sua flexibilidade, ou seja, se este é rígido ou se permite algumas alterações.

 A distinção entre as zonas públicas e privadas do museu pretende avaliar se existem 

contradições e/ou sobreposições de funções e usos do espaço que possam comprometer a 

clareza dos espaços. Na maioria dos casos a relação entre estas duas vertentes encontra-se 

bastante clara, havendo prioridade nas zonas de acesso ao público em geral e existindo áreas e 

funções de apoio que não são percetíveis se não a quem ali trabalha. Essa separação acontece 

muitas vezes através da distribuição das funções por piso, sendo certo que os pisos relacionados 

diretamente com a entrada principal possuem as funções públicas e os pisos adjacentes possuem 

as funções de conservação de obras e administração do museu (ver Fig.61, 62, 63, 64). Em 

quase todos os casos estudados estas funções encontram-se em níveis inferiores ao da entrada, 

excetuando o MNAC e o museu Nadir Afonso. 

No MNAC  a reserva da coleção encontra-se no piso da entrada e as funções administrativas 

no terceiro piso do museu, o que condiciona em parte o seu funcionamento, uma vez que dificulta 

a montagem de exposições e impede o acesso ao terraço por não permitir a passagem sem ser 

a pessoas autorizadas (ver fig.65).

No museu da Fundação Nadir Afonso (ver Fig.66) as funções de conservação e 

administração encontram-se ao mesmo nível, uma vez que todo o museu se desenvolve num único 

piso elevado do solo. Apesar disso, a relação entre o público e o privado está bem conseguida, 

não havendo condicionamentos em nenhuma das partes, exceto quando se pretendem abrir ao 

público em geral o atelier de artes plásticas e/ou o atelier de Nadir Afonso. Nesses casos, toda a 

zona privada do edifício fica exposta ao público.

  O tipo de percurso depende não só da arquitetura do museu, mas também do tipo de 
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Fig. 61 - Planta de relação entre espaços públicos e privados no MS. Esc.1/2000

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3
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Fig. 62 - Planta de relação entre espaços públicos e privados no AMJP. Esc.1/500

Fig. 63 - Planta de relação entre espaços públicos e privados no CACGM. Esc.1/1000

Fig. 64 - Planta de relação entre espaços públicos e privados no CHPR. Esc.1/1000

Piso 1Piso 0

Piso 1Piso 0

Piso -1Piso 0
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Fig. 66 - Planta de relação entre espaços públicos e privados no MNA. Esc.1/2000

Fig. 65 - Planta de relação entre espaços públicos e 
privados no MNAC. Esc.1/1000

Fig. 67 - Planta de percursos possíveis do MNAC. 
Esc.1/1000

Fig. 68 - Planta de percursos possíveis do MNA. Esc.1/2000

Piso 2

Piso 1

Piso 0

Piso 1

Piso 1
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exposição que este vai albergar e do número de exposições simultâneas que permite acolher. 

Assim, é possível agrupar em três tipos de acordo com o nível de maleabilidade que ele oferece: 

percurso rígido, percurso permeável ou percurso flexível.

 Por percurso rígido entende-se aquele que é claramente definido pelo edifício e que não 

permite grandes desvios, sendo a relação entre a arquitetura e a exposição mais direta, orientando 

o visitante pelo espaço. Este está normalmente relacionado com exposições permanentes dada 

a diminuída flexibilidade que apresenta e, consequentemente, permite a montagem de, no 

máximo, duas exposições simultâneas. Por outro lado, no percurso permeável já existe alguma 

maleabilidade, podendo relacionar-se tanto com exposições permanentes como temporárias. 

Este encontra-se num meio termo entre os percursos rígido e flexível, uma vez que permite a 

definição de um percurso aconselhável, mas também possibilita a deambulação pelo espaço. 

Por fim, o percurso flexível, inerente às exposições temporárias, valoriza a deambulação livre 

para a descoberta dos espaços expositivos, ou seja, ainda que possa ser bastante semelhante 

ao permeável, neste caso existe uma maior probabilidade de coexistência de várias exposições 

simultâneas e da relação entre elas. 

 Atualmente são cada vez menos os museus que apresentam um percurso rígido, uma vez 

que cada vez mais predominam as exposições temporárias. No entanto, no caso do MNAC (ver 

Fig.67) é ainda possível verificar a sua existência, ainda que só em parte do edifício. De facto, 

a criação de passadiços que conduzem ao jardim de exposições ou aos acessos para o resto 

da exposição permite que o edifício indique o percurso a percorrer pelo visitante, enquanto que 

no piso superior a permeabilidade do percurso é mais transparente. Aqui, existe a possibilidade 

de diversificar a experiência do museu, uma vez que a escolha do percurso a percorrer cabe ao 

visitante. 

 Ainda que a rigidez do percurso no MNAC possa provir, em parte, da relação com uma 

pré-existência, isso não é uma condição necessária, uma vez que no caso do museu de Nadir 

Afonso (ver Fig.68), que é uma construção sem qualquer constrangimento, também se verifica 

a existência de um percurso rígido devido à configuração e relação das salas expositivas. Aqui, 
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o percurso pode apenas ser invertido em sentido, permitindo a separação dos espaços para a 

criação de duas exposições simultâneas, ainda que não possibilite a sua individualização.

De forma semelhante, na Casa de Histórias Paula Rego (ver Fig.69) também existe a 

tendência para o percurso rígido, sendo clara pela criação de uma exposição permanente. No 

entanto, a sala destinada a exposições temporárias introduz alguma maleabilidade no percurso, 

podendo estar ou não relacionada com a exposição permanente. Essa relação vai permitir o 

isolamento e individualização de duas exposições simultâneas, mas em qualquer dos casos 

o percurso mantém-se bastante definido, podendo, tal como no museu de Nadir Afonso, ser 

apenas invertido se necessário.

 Por oposição, podemos considerar que o Museu de Serralves (ver Fig.70) e o Atelier – 

Museu de Júlio Pomar (ver Fig.71) apresentam, embora de duas maneiras distintas, percursos 

flexíveis, onde é estimulada a liberdade total do visitante. No primeiro, a arquitetura do museu 

estabelece duas alas de exposição, dentro das quais a sequência de salas de dimensões 

variadas permitem a criação de exposições temporárias que podem ou não ser isoladas ou 

individualizadas. A criação de uma galeria distribuidora em Serralves, que garante o acesso a 

cada uma dessas salas, pode fazer relembrar o caso de Durand, onde uma rotunda dá acesso às 

alas expositivas que se separam por temas. Assim, o percurso do museu quase que se aproxima 

mais do tipo permeável em vez do flexível, mas aqui a distinção depende da organização das 

exposições propriamente ditas. No entanto, a comparação deste museu com os outros casos 

analisados e o facto de o seu percurso poder incluir simultaneamente seis exposições afasta-o 

do conceito de percurso permeável, identificando-o como flexível.

 Por outro lado, no Atelier-Museu Júlio Pomar a total inexistência de delimitação de um 

percurso, exceto na relação entre os dois pisos do museu, torna-o num caso distinto, uma 

vez que pode ser considerado rígido, por não permitir a variação do percurso e possibilitar a 

simultaneidade de apenas duas exposições, ao mesmo tempo que pode ser considerado flexível 

por valorizar a deambulação pelo espaço. Para além disso, a relação direta com a rua e com o 

pátio interior possibilitam uma maior flexibilidade do espaço em si. Assim, enquanto que o museu 
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Fig. 69 - Planta de percursos possíveis do CHPR. Esc.1/1000

Fig. 71 - Planta de percursos possíveis do AMJP. Esc.1/500

Fig. 72 - Planta de percursos possíveis do CACGM. Esc.1/1000

Piso 1Piso 0

Piso 1Piso 0

Piso -1Piso 0
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Fig. 70 - Planta de percursos possíveis do MS. 
Esc.1/2000

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3
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de Serralves se identifica no campo dos percursos flexíveis pela quantidade de percursos que 

possibilita, o AMJP caracteriza-se pela negação da existência ou criação de percurso. 

 Entretanto, no conjunto de percurso permeável encontramos o Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais (ver Fig.72). Apesar de poder ser, facilmente, incluído no tipo rígido, 

pelo facto do percurso ser definido pela sequência de salas, assemelhando-se ao caso do museu 

de Nadir Afonso, mas também, pela sequência da galeria e sala de exposições temporárias, 

porém, a criação de duas entradas neste edifício garante a possibilidade de individualização de 

pelo menos duas a três exposições simultâneas. Assim, podemos considerar que este é um tipo 

de percurso permeável, ainda que tenda para o percurso rígido.

 A separação entre os espaços públicos e privados e tipo de percurso do museu são 

importantes, não só para garantir a clareza no edifício, mas principalmente para diminuir o 

afastamento da arte. De facto, o percurso está diretamente relacionado com a experiência que o 

visitante vai retirar do museu, pelo que o modo como este se estabelece no edifício e se relaciona 

com a arte vão contribuir para a concretização da principal função do museu: a educação do 

público em geral.
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2.2 -A  ESCALA           
 

 As questões levantadas pela escala do edifício museal referem-se à relação do edifício 

com a envolvente, e, paralelamente, com a função que tem a desempenhar. Robert Venturi 

distingue esses dois problemas de escala designando-os por grande escala e pequena escala, 

a que vai corresponder a estrutura deste subcapítulo, afirmando que a solução ideal depende do 

equilíbrio e harmonia destas.

 O aumento da importância do papel do museu na sociedade atual e a associação do 

museu a ícones das cidades e nações onde se inserem, estimulam não só o crescimento do 

número de museus, mas principalmente a valorização da sua arquitetura contrastante e única, o 

que nem sempre resulta na solução ideal para a exposição de objetos de valor patrimonial. Como 

tal, a análise da relação entre o museu e o seu contexto é cada vez mais pertinente. 

Abordando os museus americanos, Venturi evidencia como principal dificuldade a presença 

urbana do museu. De facto, a inserção de um museu numa cidade rodeado por edifícios maiores 

que ele, ainda que com menor importância18, revela questões quer a nível arquitetónico, quer a 

nível institucional.  Para além disso, a sua relação com a comunidade depende da capacidade 

da fachada do edifício permitir ou não mostrar o carácter do museu, sendo que “visto de fora, 

um edifício sem janelas aparenta-se, inevitavelmente, severo e hostil – associado a fortes ou 

prisões; enquanto que um museu comum deve ser aberto e convidativo”19.

 Ainda relacionado com a grande escala, é necessário fazer referência ao contexto 

urbano que envolve o museu. Venturi defende que a “atenção ao contexto na projetação de uma 

arquitetura urbana promove harmonia e um sentido de um todo20. Esta relação, entre a parte e o 

todo, pode ser feita quer por analogia, quer por contraste com a envolvente, desde que resulte 

uma harmonia entre as partes.

 Relativamente à pequena escala, Robert Venturi foca-se nos espaços expositivos, onde 

18 “The art museum in the centre of town is a building of high civic importance, but it is smaller than the buildings 
around it.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.93.
19 “Seen from the outside, a building without windows almost inevitably looks stark and hostile – associated with 
forts or jails; yet a popular museum must look open and inviting. Thus the quality of the entrance is important and the 
ornamentation of the exterior walls significant.” ” In VENTURI, op. cit., 1987, p.93.
20 “Attention to context in the design of urban architecture promotes harmony and a sense of the whole. Harmony can 
be achieved through contrast or analogy (…)”In VENTURI, op. cit., 1987, p.94.
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pequenos objetos requerem uma escala, mas as grandes multidões implicam outra, sendo certo 

que a dificuldade surge na gestão destes dois fatores21. Assim, as salas têm que ser amplas o 

suficiente para acomodar as multidões, mas pequenas o suficiente para não sobrecarregar os 

quadros22.

 A relação da grande escala e da pequena escala deverá permitir uma boa solução 

para o museu, sendo certo que este deve conseguir a harmonia com o contexto urbano e, 

simultaneamente, garantir a acessibilidade e leitura das obras de arte no interior. Tal como Venturi 

afirma: “o museu de arte tem de fazer quase o impossível: ser um lugar adequadamente recetivo 

para a arte no seu interior e uma obra de arte ele próprio tão importante como um monumento 

cívico”23. De modo que a grande escala deve responder a questões da presença urbana do 

edifício, enquanto que a pequena escala deve-lhe conferir delicadeza, para que seja confortável 

a nível individual, ainda que num contexto monumental24.

 

 

21 “A further question of architectural scale lies in the design of gallery spaces in relation to the size of the paintings, 
the scale of their images, and the number of people looking at them.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
22 “The galleries themselves must accommodate, then, small objects and large crowds. The rooms must be large 
enough to take the crowds but small enough not to overwhelm the paintings.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.93.
23 “I think the architecture of an art museum has to do the almost impossible: be an appropriately recessive setting for 
the art inside and an appropriately positive piece of art itself as an important civic monument.” In VENTURI, op. cit., 
1987, p.102.
24 “How do these important institutional buildings surrounded by less important but bigger private buildings achieve 
presence? Again, through architectural scale – by being small buildings with big scale. But again, the big scale must be 
juxtaposed with little scale – the big scale for presence, the little scale for friendliness – to make you comfortable as an 
individual in a monumental context: this is a truly Italian delight.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.93.
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2.2.1 - GRANDE ESCALA

 A relação entre o museu e o seu contexto urbano é única, variando de caso para caso. 

No entanto, a sua análise permite estabelecer alguns paralelismos, nomeadamente no que se 

refere ao tipo de relação que estabelecem, sendo um caso de reabilitação ou de construção de 

raiz, entre analogia ou contraste com a envolvente, assim como a capacidade do edifício afirmar 

ou não o carácter da instituição que representa.

 Dos casos de estudo analisados metade são situações de reabilitação de uma pré-

existência – o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC), o Atelier-Museu 

Júlio Pomar (AMJP) e o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM) – e os outros 

constituem exemplos de construções novas – o Museu da Fundação de Serralves (MS), a Casa 

de Histórias Paula Rego (CHPR) e o Museu da Fundação Nadir Afonso (MNA) –, o que possibilita 

a análise comparativa entre estas duas condições.

 A reabilitação de um edifício pressupõe desde logo um maior número de condicionantes 

que são impostas pela pré-existência, sendo uma delas a escala. De facto, a escala do museu fica 

automaticamente definida pelo edifício a reabilitar, exceto nos casos em que se criam expansões 

dos museus. 

Para além disso, a importância da presença do museu no contexto urbano também 

depende da relação que este estabelece com a sociedade. Isto é, a presença do museu 

depende, da forma como este se insere na malha urbana, mas também da respetiva fachada, 

que deverá transmitir o carácter da instituição. Assim, quando se refere à afirmação do museu 

como instituição, refere-se à presença e importância da fachada de rua para a cidade.

É possível considerar uma relação entre o tipo de construção do edifício (entre reabilitação 

e construção nova) e o tipo de relação que o museu estabelece com o contexto urbano. Na 

verdade, os casos de reabilitação procuram fazer uma analogia com a envolvente e não há 

a afirmação do museu como instituição pública, podendo até passar despercebido a quem 

percorre a cidade. Por outro lado, os museus de construção de raiz, na maioria dos casos, 

tendem a afirmar a instituição pública que representam através da relação de contraste que 
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Fig. 73 - Fotografia do exterior do MNAC

Fig. 74 - Fotografia do exterior do AMJP

Fig. 75 - Fotografia da permeabilidade do AMJP

criam com a envolvente, destacando-se a nível 

programático e arquitetónico.

 O MNAC e o AMJP são os casos 

mais claros onde a escala da pré-existência 

predomina em todo o edifício e condiciona a 

relação com a envolvente. De facto, ao percorrer 

a rua que dá acesso a cada um destes, sem a 

presença dos painéis que anunciam o museu, 

eles passariam despercebidos ao público em 

geral (ver Fig.73 e 74). No entanto, o contacto 

que cada um tem com a rua é diferente entre 

eles. Enquanto que o MNAC apenas permite o 

acesso ao museu, quer pela entrada principal, 

ou pela entrada que dá acesso ao jardim das 

esculturas, sem estabelecer qualquer outro 

contacto visual entre o interior do museu e a 

rua, o AMJP já oferece uma relação muito mais 

permeável (ver Fig.75). Aqui, quem passa na 

rua tem contacto visual com a sala principal de 

exposição, o que já valoriza o espaço museal 

como lugar de usufruto público ao invés de 

lugar intangível de conservação de obras.

 Por oposição, o Museu de Serralves, 

a Casa de Histórias Paula Rego e o Museu 

Nadir Afonso são casos de construção de raiz 

e verifica-se que os três causam contraste 

com a envolvente e permitem a afirmação da 
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Fig. 76 - Fotografia da entrada do MS

Fig. 77 - Fotografia da relação interior e exterior do MS

instituição. Apesar de serem todos implantados 

em zonas verdes da cidade, o impacto de cada 

um deles depende da relação que estabelecem 

com estes, com a rua e, consequentemente, 

com a cidade. Na realidade, o MS não tem 

qualquer impacto visual para a cidade, uma 

vez que a relação que estabelece com a rua 

é apenas através da marcação da entrada que 

quebra a continuidade do muro alto que cerca 

o jardim de Serralves (ver Fig.76). Da mesma 

forma que a relação entre edifício e jardim 

foi desde o princípio uma preocupação do 

arquiteto Álvaro Siza, o que lhe permitiu atenuar 

a presença do museu através da referência à 

escala habitacional da Casa de Serralves. Esta 

sugestão é ainda evidenciada pela constante 

relação entre o interior e o exterior do museu 

através de vãos que conferem um ar menos 

severo e mais convidativo a quem percorre o 

jardim (ver Fig.77).

 Na CHPR, o arquiteto Eduardo Souto 

de Moura faz algo semelhante a Serralves 

relativamente à relação entre interior e 

exterior, mas a relação do edifício com a 

rua é completamente diferente. De facto, 

em Cascais, o museu afirma-se claramente 

como edifício público para quem percorre a 
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Fig. 78 - Fotografia do exterior do CHPR

Fig. 79 - Fotografia do exterior do MNA

Fig. 80 - Fotografia do acesso por rampas ao MNA

rua que lhe dá acesso, ainda que se encontre 

num jardim de acesso restrito (ver Fig.78). A 

marcação da entrada e a criação do percurso 

que antecede é valorizada pela presença 

extravagante e contrastante das pirâmides 

truncadas vermelhas que desafiam as árvores 

que envolvem o edifício. Assim, a curiosidade 

do visitante é estimulada pelo contraste que o 

edifício cria com a sua envolvente, assim como 

pela sua iconicidade e unicidade.

 O Museu de Nadir Afonso garante o seu 

carácter icónico, afirmando-se como elemento 

de exceção da malha urbana, quer pela sua 

dimensão, quer pela elevação de todo o 

edifício em relação ao solo (ver Fig.79). Aqui, o 

museu já não se encontra inserido num jardim 

fechado cujo acesso é restrito, relacionando-

se diretamente com a cidade e o seu centro 

histórico, assim como com o rio Tâmega.

 É importante verificar que o acesso 

ao museu é bastante convidativo através da 

criação de um sistema de rampas e escadas 

que dão acesso à entrada principal (ver 

Fig.80). No entanto, a fachada do edifício 

que se relaciona com a cidade e com a qual 

o visitante estabelece o primeiro contacto, 

enquanto se dirige à entrada, é praticamente 
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toda ela fechada, sem a presença de quase nenhum vão, o que lhe poderia conferir alguma 

severidade. Porém, isso não se verifica dada a abertura quase total ao nível do solo e pela 

variação da orientação das partes constituintes do edifício, que aliadas ao sistema de acessos 

disponíveis tornam o edifício um todo apelativo, confrontando a hostilidade que Venturi refere, 

assemelhando os edifícios sem janelas das prisões.

 O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais é um caso único, uma vez que é possível 

servir de meio termo para estas duas vertentes. De facto, a implantação deste museu de duas 

frentes obriga-o a relacionar-se com o centro histórico numa das frentes e com a parte nova da 

cidade na outra. Para além disso, a reabilitação de um edifício e a criação de outro acentuam 

a diferenciação das duas frentes do museu, ao mesmo tempo que valorizam a procura pela 

harmonia com a envolvente que Venturi suporta. Assim, a cada contexto urbano corresponde 

uma solução diferente, havendo a analogia do edifício reabilitado com o centro histórico (ver 

Fig.81), passando despercebido na rua como o MNAC ou o AMJP, e o contraste com os edifícios 

adjacentes na frente mais urbana (ver Fig.82). Isto faz com que a afirmação do edifício seja 

ambígua, pois ainda que a criação de duas entradas promova a permeabilidade do espaço com 

a cidade, a descrição do edifício reabilitado não permite a sua afirmação como instituição e a 

fachada lisa do edifício novo, que não toca no solo, permite a afirmação do seu carácter único e 

público. Esta dualidade também condiciona e facilita o tipo de percurso expositivo, tal como foi 

referido anteriormente.
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2.2.2 - PEQUENA ESCALA

 A análise da pequena escala recai sobre os interiores do museu, o que acaba por sobrepor, 

em parte, ao que se tem vindo a referir relativamente aos momentos de entrada e aos espaços 

expositivos. 

 Em todos os museus analisados existe uma grande variedade de dimensões das salas 

de exposição, ao mesmo tempo que se procura estabelecer uma continuidade formal entre todo 

o edifício de forma a criar uma linguagem única que permita a flexibilidade do espaço e das 

exposições. De facto, a variação da escala dos espaços expositivos é maior quando o museu se 

destina, maioritariamente, à criação de exposições temporárias, sendo mais constante nas áreas 

de exposições permanentes. Isto revela-se bastante interessante por demonstrar claramente uma 

preocupação de relação entre a arquitetura e a arte, sendo certo que nas exposições permanentes 

essa relação pode ser estruturada especificamente para aquela exposição. Entretanto, no caso 

das exposições temporárias a diversidade de suportes, os tipos e dimensões de arte obrigam a 

que o espaço expositivo seja flexível o suficiente para qualquer situação.  

Além disso, a relação entre a arquitetura e a obra de arte tem ainda que ter em atenção 

as multidões que visitam o museu, o que só em si condiciona a dimensão destes espaços. Por 

exemplo, a galeria interna do museu de Serralves permite o uso deste espaço para exposição, 

ao mesmo tempo que permite a circulação mais rápida das multidões.

Nos casos do Museu de Serralves (ver Fig.81, 82) e do Centro de Arte Contemporânea 

Graça Morais (ver Fig.83, 84) a definição de criação de espaços expositivos temporários permitiu 

a criação de variações de escalas, aumentando a flexibilidade do próprio museu para acolher 

diferentes objetos artísticos. 

Por outro lado, tal como se verificou na análise da grande escala, existe um contraste 

entre a escala imposta por uma pré-existência e a escala escolhida pelo arquiteto no momento 

de projeto sem qualquer, ou poucos, constrangimentos. De facto, nos casos onde se procedeu a 

uma reabilitação é clara a presença da pré-existência como condição, ou seja, a escala e o uso 

do edifício pré-existente vão influenciar e condicionar o uso do espaço após a sua reabilitação. 
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Fig. 81 e 82 - Fotografias de diferentes espaços expositivos do MS

Fig. 83 e 84 - Fotografias de diferentes espaços expositivos do CACGM

Isto é muito claro no caso do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, onde a junção 

de cinco edifícios permite a criação de uma variação de escala de espaços expositivos, fazendo 

referência à escala habitacional (ver Fig.85) numas partes e à escala industrial noutras (ver 

Fig.86). No Museu Nadir Afonso e no Atelier-Museu Júlio Pomar, apenas existe referência a um 

tipo de escala: habitacional (ver fig. 87) e industrial (ver Fig.88), respetivamente.



83

2.2 - A ESCALA

Fig. 85 e 86 - Fotografias de diferentes espaços expositivos do MNAC

Fig. 87 - Fotografia de um espaço expositivo do MNA

Fig. 88 - Fotografia do espaço expositivo do AMJP
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2.3 - A FLEXIBILIDADE          

A flexibilidade pode ser considerada como causa e efeito da diversificação funcional do 

museu, uma vez que é através dela que se exploram as possibilidades de introdução de novas 

funções e novas abordagens de exposição, tornando o museu numa instituição mais complexa, 

ao mesmo tempo que é a diversificação funcional do museu que impulsiona e estimula a criação 

de espaços cada vez mais flexíveis.

A introdução da flexibilidade nos museus é cada vez mais necessária, quer pela 

rotatividade das exposições, que é alimentada pela grande presença de exposições temporárias, 

quer pelo aumento do espólio dos museus, que levam ao uso de exposições temporárias de 

forma a poderem exibir toda a coleção. 

Como Robert Venturi afirma:

 “enquanto que no passado as coleções eram relativamente estáticas, atualmente 

são relativamente mutáveis (...) o que requer vários níveis de flexibilidade na configuração 

espacial e de iluminação e promove várias abordagens para a configuração da arte”25.

O contraste entre uma versão tradicionalista, onde o edifício procura fazer analogia com 

o período correspondente à arte que vai albergar, e a versão contemporânea, onde se procura 

a neutralidade do espaço para poder albergar um grande número de exposições temporárias, 

demonstra a principal distinção das abordagens aos espaços expositivos26.

Para além disso, o museu já não é apenas espaço dedicado à exposição de obras, tal 

como Durand previa, a introdução de novas funções no museu pretende não só viabilizar o 

uso deste edifício público, mas também aumentar o contacto e a influência deste na sociedade 

atual. Ainda que grande parte das funções ainda se relacionem com a educação do público em 

25 “Whereas in the past collections were relatively static, today they are relatively changeable, owing to increased 
purchasing programmes, the ever-increasing supply of new work available to museums that exhibit contemporary art, 
and the advent of the temporary and travelling exhibition where new art is displayed or old art is combined in new ways 
according to a theme. This requires various degrees of flexibility in spatial configuration and lighting and promotes 
various approaches to the architectural setting for art, including spaces that are symbolically neutral or historical or 
modern-mechanistic, that are contained or flowing in character.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
26 “Art museums have followed two distinct traditions in the display of paintings: one where paintings are set in an 
explicit architectural context generally analogous stylistically with the period of the painting; (…) The other extreme 
is the early Museum of Modern Art, where neutral and flexible spaces encourage changing exhibits and provide a 
background that is not analogous with the historical imagery of the painting. Here, natural light is usually eliminated 
and the background is designed as a stage set to be manipulated by the curator and changed at frequent intervals. The 
walls are usually white.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.92.
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geral, algumas já procuram introduzir o entretenimento e o consumo. Venturi indica, ainda, a 

importância que a “relação entre arte e comércio pode ter ao promover uma proximidade entre a 

arte e a vida quotidiana que se perdeu na experiência moderna”27.

A diversificação funcional do museu faz com que o museu atual seja não só um: 

“recetáculo para a conservação e exposição de obras de arte, é também 

explicitamente uma instituição didática, incluindo componentes educacionais – espaços 

para instrução através de conferências, cinema, televisão, computadores, assim como 

livros. Inclui, talvez, um atelier de artista. Acomoda um grande número de funcionários 

para além dos curadores e conservadores tradicionais para administrar os novos 

programas. Possui uma loja e um restaurante com cozinha. É, frequentemente, um lugar 

para entretenimento (especialmente na América) – presumivelmente um ambiente belo e 

monumental para inaugurações e cerimónias.”28.

Deste modo, a complexidade espacial, o afastamento da arte e a falta de carácter da 

instituição tornam-se quase inevitáveis.

A análise destas duas vertentes de flexibilidade, uma primeira a nível dos espaços 

expositivos e, depois, relativamente aos serviços adicionais que têm sido introduzidos no museu, 

pretende verificar a importância deste conceito, cada vez mais presente no museu atual. 

27 “By this juxtaposition of art and commerce it will perhaps also promote an immediacy between fine art and everyday 
life which has been lost in the modern experience.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
28  “The popular art museum in the centre of town is not only a repository for the conservation and display of works of 
art, it is an explicitly didactic institution, involving educational components – places for instruction via lectures, cinema, 
television, computers, as well as books. It includes perhaps an artist’s studio. It accommodates a big staff beyond 
that of the traditional curators and conservators to administer the new programmes. It has a shop and a restaurant 
with kitchen. It is often a place for entertainment (especially in America) – a presumably beautiful and monumental 
environment for openings and ceremonies.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
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2.3.1 - ESPAÇOS EXPOSITIVOS

 A flexibilidade do percurso, a criação de exposições simultâneas, a neutralidade 

e continuidade e a variação das dimensões dos espaços permitem abordar as principais 

preocupações para a definição de um museu flexível. 

No contexto português o Museu de Serralves é o melhor exemplo disso (ver Fig. 70,81, 

82). De facto, a possibilidade de criar seis exposições simultâneas com um percurso bastante 

flexível entre elas e permitindo grandes variações de escala dos objetos artísticos torna este 

museu bastante diversificado e flexível. Relembrando o Museu de Arte Moderna, como Venturi 

refere, onde:

 “espaços flexíveis e neutros encorajam a mutabilidade de exposições e providencia 

um pano de fundo que não é análogo com a época do quadro. Aqui, a luz natural é 

normalmente eliminada e projetada como palco para ser manipulado pelo curador e ser 

alterado com intervalos frequentes. As paredes são geralmente brancas”29.

Dentro desta descrição é possível incluir todos os casos analisados, ainda que as 

soluções finais difiram muito entre si – produto não só da sua envolvente, das pré-existências, do 

arquiteto, etc. – demonstrando, principalmente uma abordagem geral semelhante relativamente 

à relação entre a arte e a arquitetura do museu. 

O único caso que tende minimamente para uma versão mais tradicionalista, ainda que 

não possa ser considerada, é o do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (ver 

Fig.85, 86), onde a relação entre edifício e exposição ainda é muito direta, o que fazia sentido 

com a exposição permanente e que atualmente pode servir de condicionante para as exposições 

temporárias.

 Por outro lado, é importante fazer referência ao facto de cada vez ser mais habitual a 

criação de pequenas exposições temporárias em espaços menos convencionais, dependendo 

do tipo de objeto a ser exposto, de forma a poder garantir-se questões de segurança e de 

29 “ (…) where neutral and flexible spaces encourage changing exhibits and provide a background that is not analogous 
with the historical imagery of the painting. Here, natural light is usually eliminated and the background is designed as a 
stage set to be manipulated by the curator and changed at frequent intervals. The walls are usually white.” In VENTURI, 
op. cit., 1987, p.92.
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Fig. 89 - Fotografia do mezanine da biblioteca do MS a ser usado para exposição

Fig. 90 - Fotografia do átrio do MNA que pode ser usado para expor

visibilidade. Nos casos analisados existem alguns exemplos, como o mezanino da biblioteca do 

Museu de Serralves (ver Fig.89) e o átrio do museu de Nadir Afonso (ver Fig.90) que também 

permitem a expansão da área expositiva. Assim, não só os espaços expositivos necessitam de 

ser flexíveis, como todo o edifício procura ter alguma flexibilidade para o aumento do número de 

exposições, assim como para a realização de eventos, conferências, etc.
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2.3.2 - SERVIÇOS ADICIONAIS

 Atualmente, os museus não possuem só funções relacionadas com a conservação e 

exposição de objetos com valor patrimonial. De facto, a introdução de outras funções no museu 

procura aumentar a frequência e a quantidade de visitantes. A análise dos serviços adicionais 

dos museus pretende verificar se a função principal do museu continua a ser a educação do 

público em geral, ou se, entretanto, a presença de outras funções prejudicou esse objetivo.

 Robert Venturi faz referência à proporção entre os espaços destinados às exposições 

e os serviços adjacentes ao museu, pelo que seguindo essa lógica e abordando-a no contexto 

português é possível verificar que na maioria dos casos o espaço destinado a exposições não 

chega a metade da área total. 

Através do cálculo das percentagens30 a que correspondem as áreas destinadas a 

exposição, espaços de educação adicionais (auditório, biblioteca, centro educativo, ateliers etc.), 

circulação, preservação (reservas de coleção), entretenimento (cafetaria, loja, livraria, restaurante, 

etc.) e serviços de apoio ao museu (instalações sanitárias, escritórios, oficinas, etc.), observa-se 

que apenas no caso do Atelier-Museu Júlio Pomar (ver fig. 91) (61,1%) é que o espaço destinado 

à exposição de obras de arte ocupa a maioria do edifício. Nos outros museus a percentagem de 

espaços de exposição varia entre 28,93% e 39,28%, sendo que a Casa Histórias Paula Rego 

(ver Fig.92) é o que disponibiliza menos área para exposições de todos os museus analisados e 

o Museu do Chiado o que disponibiliza mais (ver fig.93). 

Para além disso a percentagem que corresponde aos espaços de preservação é muito 

reduzida, sempre abaixo dos 10%, exceto no caso do Atelier-Museu Júlio Pomar (11,2%). Este 

é o museu que se apresenta mais fiel às funções iniciais desta instituição, uma vez que não 

possui qualquer espaço adicional com objetivo de educação ou entretenimento, focando-se 

completamente na exposição e na preservação e serviços administrativos.

 Por outro lado, o Museu de Serralves (ver Fig. 94) apresenta a maior percentagem a 

30 Calculadas através da relação entre as áreas correspondentes a cada uma das funções (exposição, educação, 
circulação, preservação, entretenimento e serviços) e a área total do edifício.
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Fig. 91 - Gráfico síntese da relação entre áreas e 
funções do AMJP

Fig. 95 - Gráfico síntese da relação entre áreas e 
funções do CACGM

Fig. 92 - Gráfico síntese da relação entre áreas e 
funções do CHPR

Fig. 94 - Gráfico síntese da relação entre áreas e 
funções do MS

Fig. 96 - Gráfico síntese da relação entre áreas e 
funções do MNA

Fig. 93 - Gráfico síntese da relação entre áreas e 
funções do MNAC
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nível de espaço para circulação (28,8%), enquanto que o Centro de Arte Contemporânea Graça 

Morais (ver Fig.95) (38,2%) é o que apresenta a maior área de serviços de apoio e o Museu Nadir 

Afonso (ver Fig.96) (14,24%) exibe a maior para espaços adicionais de educação.

 Para além desta análise quantitativa é necessário analisar as implicações que esses 

serviços adicionais suscitam, uma vez que a relação destes com a exposição pode significar a 

desvalorização ou não desta. Na maioria dos casos estes serviços não perturbam a exposição, 

quer pela sua disposição, quer pela sua presença diminuta em relação ao espaço expositivo, 

como acontece no MNAC (ver fig. 97) e no AMJP (ver fig.98). No entanto, no caso do Museu 

de Serralves (ver fig.99) é a hierarquização do espaço da entrada, referido anteriormente, que 

permite atenuar o impacto da complexidade funcional do museu, o que já não se verifica no Museu 

Nadir Afonso (ver fig.100), onde a deambulação pelo edifício pode distrair o visitante do objetivo 

da instituição. De forma semelhante, no CACGM (ver fig.101) e na CHPR (ver fig.102) é dada 

demasiada importância aos acessos independentes aos serviços adicionais o que condiciona a 

relação com a exposição, que é apenas valorizada através da criação de eixos de percurso.

 Assim, podemos resumir que a relação entre os espaços expositivos e os serviços 

adicionais pode ser bastante subjetiva, dependendo não só da área que o edifício disponibiliza, 

mas também do modo como se apresentam ao visitante. Ainda que se verifique que a presença 

de serviços adjacentes é quase imprescindível, é importante que não se sobreponham na função 

educacional do museu.
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Fig. 97 - Planta de distribuição de funções do MNAC. Esc. 1/1000

Fig. 98 - Planta de distribuição de funções do AMJP. Esc. 1/500
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Fig. 99 - Planta de distribuição de funções do MS. Esc. 1/2000

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3



93

2.3 - A FLEXIBILIDADE

Fig. 100 - Planta de distribuição de funções do MNA. Esc. 1/2000

Fig. 101 - Planta de distribuição de funções do CACGM. Esc. 1/1000

Fig. 102 - Planta de distribuição de funções do CHPR. Esc. 1/1000
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2.4 - CLAREZA, ESCALA E FLEXIBILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DA DIVERSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL

A análise dos três conceitos no contexto dos museus de arte contemporânea portugueses 

permite identificar soluções onde a sua aplicação permitiu, de facto, atenuar a perceção das 

consequências da diversidade funcional do museu.

O Atelier-Museu Júlio Pomar não apresenta nenhuma das consequências da diversificação 

funcional, uma vez que ao contrário dos outros museus, encontra-se mais próximo dos ideais 

oitocentistas, focando-se unicamente na conservação e exposição de obras deste artista. No 

entanto, este constitui uma exceção, uma vez que a tendência do museu atual é a de introduzir 

novas funções de forma a conseguir uma maior viabilidade económica. Por consequência, uns 

mais que outros evidenciam uma grande complexidade espacial.

A relação entre a diversificação funcional e a complexidade espacial é quase diretamente 

proporcional, ou seja, quanto maior for o número de funções que o museu terá que desempenhar, 

mais complexo será o edifício. No entanto, se o edifício conseguir evitar o afastamento da arte e 

a falta de carácter institucional, a complexidade espacial será atenuada, pelo menos no sentido 

de influenciar negativamente a experiência do visitante.

De acordo com Robert Venturi: “o atual museu de arte é popular ainda que esotérico, 

fechado embora aberto, monumental ainda que convidativo, um cenário prestável para a arte 

embora uma obra de arte ele próprio, etc.”, de forma que a complexidade do museu recai em 

satisfazer estas bivalências.

De todos os exemplos analisados, o Museu de Serralves é o que apresenta uma maior 

complexidade espacial, quer pelas suas dimensões, quer pelo seu programa. De facto, verifica-

se a maior percentagem de área destinada a consumo, área de circulação e uma grande 

parte de área de serviços administrativos, para além dos espaços de educação. No entanto, a 

complexidade espacial do museu é atenuada pela clareza, escala e flexibilidade deste.

A hierarquização das funções transmitida ao visitante através da criação de espaços 

simples de serem percecionados, a facilidade de orientação em todo o edifício e a escala 

confortável que é mantida ao longo de todos os espaços permitem que se evite a falta de 
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identidade da instituição museal, ao mesmo tempo que não se desvalorizam as exposições 

que alberga. Deste modo, este constitui o melhor exemplo, a nível português, de um museu 

complexo, cuja flexibilidade formal e funcional permitem um grande afluxo de visitantes, sem 

perder a sua clareza e com presença a nível urbano e confortável para o indivíduo. 

 O Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado também permite atenuar o 

afastamento da arte e a falta de carácter institucional, embora de forma completamente distinta 

do que acontece em Serralves. Neste caso, trata-se de um museu com menor impacto da 

diversificação funcional, sendo que os poucos espaços adicionais não perturbam o conjunto. 

Porém, é pela clareza com que apresenta a exposição principal, através de um lanço de escadas 

no centro do átrio de entrada, que se valoriza desde logo a parte expositiva, como também 

evidencia o valor da instituição.

 Nos outros museus analisados, Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, a Casa 

Histórias Paula Rego e o Museu da Fundação Nadir Afonso, estes conceitos tornam-se ambíguos, 

podendo atenuar ou acentuar as consequências conforme o ponto de vista. Por exemplo, ainda 

que exista o acesso direto à exposição, este não é conseguido de forma a espelhar claramente 

que essa é a função principal do edifício, o que é reforçado pelas várias funções presentes 

no momento de entrada. Desta forma, as consequências da diversidade funcional não são 

resolvidas, demonstrando claramente as dificuldades da complexidade espacial do museu.

 Portanto, verifica-se que a relação entre a clareza, a escala e a flexibilidade nos museus 

permite atenuar as consequências da diversificação funcional. No entanto, isto nem sempre 

é bem-sucedido e depende principalmente pelo modo como a arquitetura do museu permite 

hierarquizar as funções, assim como pelo modo como o museu se relaciona com a arte que 

alberga e com o contexto urbano que o envolve.
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CAPÍTULO 3 - DO MODELO IKEA  PARA O MUSEU

 No Capítulo 2 – Clareza, Escala e Flexibilidade nos Museus de Arte Contemporânea – a 

análise comparativa dos casos de estudo permite fazer uma experimentação ou verificação das 

ideias defendidas por Robert Venturi1 enquanto que neste capítulo pretende fazer-se o mesmo 

estudo, mas aplicado ao modelo IKEA. 

Se por um lado se pode considerar que alguns museus mantêm os ideais oitocentistas, 

aproximando-se dos primeiros exemplos de museus, por outro lado, a diversificação funcional 

do museu pode aproximá-lo de um modelo mais direcionado ao consumo e ao entretenimento, 

como têm vindo a afirmar vários autores2. No entanto, esta perspetiva tem sido enunciada, mas 

nunca propriamente estudada, de forma que se tenta abordá-la neste capítulo, ainda que de 

modo menos aprofundado.

Robert Venturi refere a aproximação entre a educação e o consumo quando afirma que “o 

popular museu de arte no centro da cidade é não só um repositório para a conservação e exibição 

de obras de arte, mas também uma explícita instituição didática (...) [e] regularmente um espaço 

para o entretenimento”3. Para além disso, a “justaposição entre arte e comércio pode promover 

uma proximidade imediata entre belas artes e o quotidiano que se perdeu com a experiência 

moderna”4. Deste modo, esta relação pode não ser completamente negativa, ou seja, a relação 

entre estas duas vertentes no museu pode conduzir à complexidade espacial, ao distanciamento 

da arte e à perda de identidade da instituição, mas também promove uma relação mais direta 

entre o museu e a comunidade onde se insere, atraindo um maior número de visitantes e mais 

1 Ver Anexo I – “From Invention to Convention in Architecture” de Robert Venturi, 1987
2 PEARMAN, H. (1998) Contemporary world architecture. London: Phaidon, p.22; NAREDI-RAINER, P. v. (2004) Mu-
seum building: a design manual. Basel: Birkhauser, p.18; HENDERSON, J. (1988) Museum Architecture. Glouchester, 
Mass. : Rockport Publ., p.11; MARSTINE, J. (2005) New Museum Theory and Practice: an introduction. Oxford: Black-
well Publishing, p.4, 12-13; BARRANHA, H. S. (2007) Arquitectura de museus de arte contemporânea em Portugal: 
Da intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo. Porto: FAUP, p.26, 27; FOSTER, K. W. (1991) Shrine? 
Emporium? Theater? Reflections on two decades of American Museum Building. Zodiac, 6, pp.30-74; PERESSUT, L. 
B. (1999) Musei: architetture 1990-2000. Milano: Federico Motta; España. Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (1994) Museos e arquitectura: nuevas persppectivas. Madrid: M.O.P.T.yM.A.; MONTANER, J. M. 
(1990) Nuevos museos: espácios para el arte y la cultura. Barcelona: Gustavo Gili. 
3 “The popular art museum in the centre of town is not only a repository for the conservation and display of works of 
art, it is an explicitly dicactic institution, involving educational components – places for instruction via lectures, cinema, 
television, computers, as well as books. It includes perhaps an artist’s studio. It accommodates a big staff beyond that 
of the traditional curators and conservators to administer the new programmes. It has a shop and a restaurant with 
kitchen. It is often a place for entertainment (especially in America) - a presumably beautiful and monumental environ-
ment for openings and other ceremonies.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
4 “By this juxtaposition of art and commerce it will perhaps also promote an immediacy between fine art and everyday 
life which has been lost in the modem experience.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
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diversificado, uma maior frequência e, consequentemente, aumentando a influência do museu 

na sociedade atual5.

A escolha do IKEA provém, então, do facto de este modelo de loja introduzir a exposição 

como forma de motivar o consumo. Assim, a comparação deste modelo com os museus atuais 

procura estabelecer um paralelismo entre os dois, para se verificar se em Portugal a evolução 

dos museus pode ou não aproximar a educação do consumo.

Não se pode ainda avaliar se a aproximação da educação e do consumo terão repercussões 

negativas ou não para a sociedade, assim como não se pode avaliar de que forma é que os 

museus estão a ser influenciados ou não por uma sociedade já consumista. Por esta razão não 

se aprofundarão as causas ou os efeitos desta relação. Em vez disso, será analisado o modelo 

IKEA do ponto de vista organizacional e funcional, de acordo com os princípios enumerados por 

Robert Venturi, de maneira a permitir a comparação com a mesma análise efetuada aos museus 

portugueses. 

 Para complementar esta análise encontra-se uma tabela síntese em anexo (anexo IX), 

onde se encontram as principais características do modelo IKEA, de forma semelhante à tabela 

síntese dos casos de estudo6. 

5 “Our Seatle Art Museum is moving from a kind of elitist park at the edge of town to a dense urban site in the central 
business district, essentially to attract a wider range of people, to increase the museum’s attendance and enhance its 
influence.” In VENTURI, op. cit., 1987, p.91.
6 Ver anexo V – Tabela síntese da análise dos casos de estudo – Clareza, Escala e Flexibilidade
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Desde o princípio do século XIX que o objetivo do museu é a educação do público em 

geral. No entanto, no final do século XX introduzem-se novas funções para complementar e 

cumprir essa finalidade – centros educativos, espaços para workshops, ateliers, bibliotecas 

especializadas – assim como outras que procuram estimular um maior número de visitantes e 

manter a sua assiduidade. Estas últimas estão, normalmente, relacionadas com a criação de 

espaços destinados ao consumo ou ao entretenimento do visitante, motivo pelo qual se afirma 

que o museu procura seguir o exemplo de centros comerciais.

A relação entre estas duas tipologias – museus e centros comerciais – tem sido abordada 

segundo diferentes pontos de vista. Se por um lado alguns autores7 referem que esta aproximação 

se deve à sobrevalorização da arquitetura, usando a forma icónica do edifício como os sinais 

luminosos dos armazéns junto aos eixos rodoviários, de maneira a conseguir apelar a um maior 

número de visitantes. Por outro, afirmam que é na presença, cada vez mais acentuada, de 

espaços destinados ao consumo e entretenimento que estas duas tipologias tendem a aproximar-

se. No entanto, uma não impede a outra; pelo contrário, chegam a combinar-se, tornando o efeito 

mais eficaz. De facto, o uso da arquitetura como marketing da instituição e da cidade ou, até, 

país onde se inserem já data desde o século XXI, pelo que aliado às várias formas de consumo, 

tendem a facilitar esta comparação.

 Como ponto intermédio de relação entre o modelo IKEA e o museu de arte contemporânea 

podemos considerar o exemplo da marca suíça Vitra. Anunciando-se, desde logo pela imagem 

icónica da VitraHaus (ver fig. 103), construída por Herzog & de Meuron, esta empresa desenvolve 

mobílias de design que são expostas nesse edifício através da montagem de diferentes ambientes 

e estilos de decoração (ver fig. 104, 105). 

Para além da loja apresenta também um museu da coleção e evolução da mesma (ver fig. 

7 PEARMAN, H. (1998) Contemporary world architecture. London: Phaidon, p.22; NAREDI-RAINER, P. v. (2004) Mu-
seum building: a design manual. Basel: Birkhauser, p.18; HENDERSON, J. (1988) Museum Architecture. Glouchester, 
Mass. : Rockport Publ., p.11; MARSTINE, J. (2005) New Museum Theory and Practice: an introduction. Oxford: Black-
well Publishing, p.4, 12-13; BARRANHA, H. S. (2007) Arquitectura de museus de arte contemporânea em Portugal: 
Da intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo. Porto: FAUP, p.26, 27; FOSTER, K. W. (1991) Shrine? 
Emporium? Theater? Reflections on two decades of American Museum Building. Zodiac, 6, pp.30-74; PERESSUT, L. 
B. (1999) Musei: architetture 1990-2000. Milano: Federico Motta; España. Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente (1994) Museos e arquitectura: nuevas persppectivas. Madrid: M.O.P.T.yM.A.; MONTANER, J. M. 
(1990) Nuevos museos: espácios para el arte y la cultura. Barcelona: Gustavo Gili.
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Fig. 103 - Fotografia da VitraHaus, Herzog e de 
Meuron

Fig. 104 e 105 - Fotografias do interior da VitraHaus, 
Herzog e de Meuron

Fig. 106 - Fotografia do museu da Vitra., Frank Gehry

Fig. 107 - Fotografia do armazém da VitraHaus, 
SANNA

Fig. 108 - Fotografia da fábrica da VitraHaus, Álvaro 
Siza

Fig. 109 - Fotografia do quartel de bombeiros da 
VitraHaus, Zaha Hadid
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106), ao mesmo tempo que utiliza a arquitetura como método de marketing8, tornando-se num 

ponto atrativo, especialmente para turismo de arquitetura, algo frequente na cidade de Basileia. 

De facto, a escolha de diferentes arquitetos conceituados mundialmente para a construção de 

diferentes pavilhões da fábrica, permite a criação de um espaço único para a valorização da 

arquitetura. Tal como aconteceu em Estugarda, com a Weissenhofsiedlung, onde diferentes 

arquitetos interpretaram o tema da residência unifamiliar, na VitraHaus a finalidade de cada um 

dos pavilhões varia – desde armazenamento (ver fig. 107) a fábrica (ver fig. 108), museu, receção 

e espaço de reuniões, quartel de bombeiros (ver fig. 109) –, mas o que se valoriza acaba por ser 

o contentor, ou seja, a arquitetura icónica dos prestigiados arquitetos. 

Se compararmos o caso da Vitra. com o IKEA podemos verificar algumas semelhanças, 

principalmente, o facto de ambos terem como objetivo o consumo, o que pode ser feito de várias 

formas: compra de mobília de design, consumo no restaurante ou cafetarias, visita ao museu e 

diferentes instalações. Enquanto que a VitraHaus tira um maior partido do valor arquitetónico das 

instalações, o IKEA segue, praticamente, o mesmo modelo de loja, apresentando os produtos em 

diferentes ambientes, estimulando a compra de um maior número de produtos (ver fig. 105, 110), 

mas apresentando uma versão mais prática e económica para a criação de um maior número de 

lojas, recorrendo a um armazém onde sobressai apenas o nome da marca. Assim, a Vitra. usa a 

arquitetura como marketing da marca e também objeto de consumo – pelo turismo de arquitetura 

que proporciona – enquanto que o IKEA usa a arquitetura como forma de desorientar o visitante 

para o pôr num estado de espírito submisso e ser facilmente manipulado à compra impulsiva de 

produtos, como será explicado em seguida.

Em Portugal existem cinco lojas IKEA: Braga, Matosinhos, Loures, Alfragide e Loulé. 

Todas seguem o mesmo modelo de loja, pelo que a análise deste pode ser aplicada a qualquer 

8 A valorização da arquitetura como marketing da própria marca é clara na apresentação da Vitra. no seu website, 
onde para além de enfatizar a unicidade do edifício e o prestígio dos arquitetos, também enuncia a diversidade de es-
paços de lazer e consumo: “The VitraHaus, built by Herzog & de Meuron, is Vitra’s flagship store and home to the Vitra 
Home Collection. Here, you can view furniture arrangements in different design styles, which include both the great 
Vitra classics and the latest contemporary designs. This means that you can find inspiration for your home, explore 
your taste in design and try out, order and purchase furniture and design objects. Enjoy the view from the loft and then 
set off on a tour of discovery: in addition to the showroom over four floors, a shop, the Lounge Chair Atelier and the 
Café await you on the ground floor.” In https://www.vitra.com/en-br/campus/vitrahaus [consultado setembro de 2017].
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Fig. 110 - Fotografia da exposição do IKEA

Fig. 111 - Vista aérea do IKEA e relação com o Marshopping

uma delas. No entanto, selecionou-se o IKEA Matosinhos dada a sua localização mais favorável. 

Esta loja, para além de seguir o modelo IKEA, também se relaciona diretamente com o centro 

comercial adjacente (ver fig. 111), podendo estar na origem do mesmo. Porém, para esta análise 

será tido em conta apenas o espaço referente à loja IKEA, de modo a poder verificar-se a 

pertinência e relação deste modelo com o museu.
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Fig. 112 - Fotografia da entrada do IKEA

Fig. 113 - Fotografia do acesso à exposição a partir 
da entrada do IKEA

Fig. 114 - Fotografia do acesso a outros serviços do 
IKEA a partir da entrada

           CLAREZA

ENTRADA

 A entrada em qualquer uma das lojas da cadeia IKEA é bastante clara (ver fig. 112, 113), 

conduzindo o visitante diretamente para a zona expositiva. De facto, aqui a relação entre a 

entrada e a exposição é evidente e quase obrigatória, apresentando outras funções claramente 

como secundárias, tais como a zona de loja, o restaurante, a zona de pagamento, as instalações 

sanitárias (ver fig. 114). 

A valorização da exposição é evidente, quer pela relação direta que esta possui com 

a entrada, quer a nível conceptual do modelo de loja, onde se pretende que o visitante seja 

influenciado pelos vários ambientes de exposição para, posteriormente, ser inconscientemente 

levado a efetuar um maior número de compras.
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PERCURSO

 A separação entre as zonas públicas e privadas é bastante bem definida (ver fig. 115): 

uma vez que se trata de um modelo comercial toda a área restrita é praticamente escondida do 

público.

 O percurso é bastante rígido (ver fig. 116), visto que o seu objetivo é mostrar o maior 

número de objetos e suas conjugações possíveis, alimentando inconscientemente o impulso 

consumista do visitante. Para além disso, o percurso é bastante sinuoso e provoca a desorientação 

quase imediata do visitante, o que permite que este se predisponha a percorrer mais facilmente 

o percurso sugerido. 

Na palestra “Who enjoys shopping in IKEA?” (Janeiro 2011), para a UCL Bartlett School of 

Architecture, o professor Allan Penn menciona como os arquitetos manipulam o espaço para criar 

padrões de movimento. De facto, um conceito muito importante que apresenta é a inteligibilidade, 

ou seja, “de que forma é que a informação baseada no que se consegue visualizar localmente 

permite dar uma boa indicação ao visitante sobre a sua localização a nível da grande escala”9, 

fazendo a relação entre o espaço local e o global. Assim sendo, a importância da inteligibilidade 

relaciona-se com a autonomia do visitante, uma vez que para se saber para onde se deslocar, 

tem que saber onde se encontra. De modo que a remoção desta condição implica a perda 

da capacidade do visitante de agir com intenção10, consequentemente torna-se submisso11 e 

facilmente manipulável. 

Allan Penn enuncia três fatores que contribuem para que seja uma das empresas de 

retalho de maior sucesso: a loja é desorientadora, ao mesmo tempo que apresenta um percurso 

a seguir; a atribuição do tempo do visitante é usada na área de exposição; quando se chega à loja 

propriamente dita promove-se a compra impulsiva. Acresce ainda o facto de apesar de existirem 

9 “To what extent does information on what I can see locally give me a good indication of where I am in the large scale 
plan of the whole thing?” In http://www.ucl.ac.uk/lhl/lhlpub_spring11/01-18012011 [consultado setembro de 2017].
10 “Unintelligibility and disorientation removes your autonomy. They’ve extended the threshold of the beginning of 
the store to this whole showroom, and use it to remove your knowing of where you are.” In http://www.ucl.ac.uk/lhl/
lhlpub_spring11/01-18012011 [consultado setembro de 2017].
11 “You have to submit. You can only give in and follow the route that they set out for you because to do anything else 
is really difficult.” In http://www.ucl.ac.uk/lhl/lhlpub_spring11/01-18012011 [consultado setembro de 2017].
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Fig. 115 - Planta de relação entre áreas públicas e 
privadas do IKEA. Esc. 1/2000

Fig. 116 - Planta de percursos possíveis do IKEA. 
Esc. 1/2000

Piso 1

Piso 0

alguns percursos secundários, serem, propositadamente, escondidos da vista do visitante, de 

forma a que, mais uma vez, o visitante opte mais rapidamente pelo percurso sugerido.

Esta manipulação do percurso pode ser relacionada com as exposições permanentes, 

onde o visitante é praticamente conduzido pela própria sequência da exposição. No entanto, na 

maioria dos casos, evita-se criar a desorientação do visitante.



MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL - CLAREZA, ESCALA E FLEXIBILIDADE

108

ESCALA            

GRANDE ESCALA

 A escala do IKEA apresenta-se numa perspetiva mais prática do que a de um museu, isto 

é, enquanto que a localização de um museu está, normalmente, associada a uma preocupação 

cultural e a um enquadramento urbano próprio, neste tipo de lojas não se valoriza tanto o 

espaço circundante, mas principalmente as conexões que se podem fazer, de modo que é mais 

importante estar localizada perto de grandes eixos rodoviários e centros comerciais (ver fig. 111) 

para garantir o maior número de fluxos de visitantes.

 Exteriormente aparenta ser um armazém normal, usando apenas a iconicidade da marca 

como forma de atrair os clientes. 

A relação que o IKEA pretende estabelecer com a cidade é completamente diferente 

da de um museu, assim como o impacto e a importância que um e outro têm tanto na cidade 

como na comunidade são completamente distintos. No entanto, é de valorizar o facto de o IKEA 

de Matosinhos, por exemplo, ter impulsionado a restruturação de uma zona completamente 

abandonada para um novo polo comercial, o que se assemelha o uso do museu como 

requalificador urbano.



109

3.1 - O MODELO IKEA

Fig. 117 - Fotografia da área expositiva do IKEA

Fig. 118 - Fotografia da zona de restauração do IKEA Fig. 119 - Fotografia da zona de armazém do IKEA

PEQUENA ESCALA

Se pelo exterior o IKEA se apresenta como um armazém, no interior a relação difere de 

acordo com a função a desempenhar. Sendo o IKEA composto por diferentes áreas e funções 

a que correspondem diferentes tipos de consumo e objetivos de marketing, também vão 

corresponder diferentes escalas.

 Nas zonas expositivas (ver fig. 117) e de restauração (ver fig. 118), há uma aproximação à 

escala doméstica, de forma a proporcionar um maior conforto ao visitante, ao mesmo tempo que 

se pretende que este consiga visualizar o que é exposto como algo funcional para a sua própria 

casa, principalmente na exposição onde são apresentadas diferentes divisões em cenários 

diferentes. Trata-se, no fundo, de tentar passar a mensagem de conforto e de exequibilidade. 

Por outro lado, na zona de armazém a escala é definitivamente industrial (ver fig. 119), 

não só por motivos logísticos, mas também pelo facto de que, ao entrar neste espaço, o visitante 

já sabe exatamente o que quer comprar, pelo que se deve orientar facilmente. Assim, o pé direito 

triplo não só torna o espaço mais amplo, como após todo o constrangimento do percurso rígido 

anterior, é permitido ao visitante a deambulação livre. 
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Fig. 120 - Esquema de análise sintaxe do IKEA1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

FLEXIBILIDADE           

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

 A flexibilidade dos espaços é muita: o 

IKEA (ver fig.120) consiste na criação de um 

contentor que prepara espaços maleáveis para 

virem a ser trabalhados para a relação com o 

público. Assemelhando-se ao que acontece 

no Centro George Pompidou permite-se 

que o espaço interior seja completamente 

flexível, podendo alterar completamente toda 

a sua configuração. Assim, no IKEA, as zonas 

de exposição são alteradas conforme as 

variações dos catálogos da loja, modificando 

os percursos para manter a desorientação do 

visitante.
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Fig. 121 - Planta de distribuição de funções do IKEA. 
Esc.1/2000

Fig. 122 - Gráfico síntese de relação entre áreas e 
funções do IKEA

IKEA

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição

SERVIÇOS ADICIONAIS

 O modelo de loja IKEA não introduz os 

compradores diretamente à área de loja (ver fig. 

121), pelo contrário, primeiro apresenta todos 

os seus produtos nos espaços de exposição, 

quase obrigatórios, para depois os conduzir à 

loja propriamente dita. Durante este percurso 

é possível encontrarem uma cafetaria e um 

restaurante com preços e promoções bastante 

competitivos, de forma a que, após o percurso 

desgastante da exposição, surjam apelativos. 

Para efetuar a compra é necessário 

ainda passarem pela zona de armazém 

onde são aliciados com promoções até às 

caixas registadoras. Para além disso, após o 

pagamento ainda se encontram espaços de 

restauração e loja de produtos alimentares. 

Sendo certo que o objetivo primordial é que o 

consumo dos produtos da loja, as diferentes 

funções que são adicionadas durante todo o 

percurso do visitante procuram maximiza-lo, 

o que justifica a grande percentagem de área 

disponibilizada ao consumo, de 49,58% (ver 

fig.122). A exposição desempenha um papel 

muito importante neste processo, como foi 

referido na análise do percurso.
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3.2 - A APROXIMAÇÃO DO MODELO IKEA AO MUSEU      

A comparação entre o modelo do IKEA e o museu evidencia semelhanças entre as 

duas tipologias. Em ambos é possível identificar espaços expositivos e serviços adicionais que 

procuram promover o objetivo da respetiva tipologia: o consumo e a educação do público em 

geral, respetivamente. De facto, a importância do espaço expositivo é clara, num pelo papel que 

desempenha para a manipulação do consumidor, noutro para cumprir a sua função didática.

Para além disso, a introdução de novas funções no museu também permite a aproximação 

ao modelo IKEA, uma vez que a criação destes novos espaços pretende promover a relação 

mais direta entre o museu e a sociedade. Tanto os espaços adicionais para a educação, como 

os espaços destinados ao consumo promovem a frequentação do museu como espaço de estar, 

acessível a todos, o que não só favorece a sua rentabilidade, mas principalmente fortalece a 

ligação com o público: os primeiros pela criação de novas oportunidades e métodos de educar o 

público, os segundos através da adição de mais valências ao espaço museal.

Neste caso, os espaços de consumo convivem com a exposição, mas mantém-se a 

dominância dos espaços expositivos no museu. A introdução de espaços destinados ao consumo 

ou ao entretenimento do público serve como o meio para um fim, onde a educação é o objetivo e 

a aquisição de produtos surge como complemento da experiência. Consequentemente, requer-

se um equilíbrio entre as duas funções, evidenciando sempre a importância da função didática do 

museu, onde o papel da arquitetura, para atenuar as consequências da diversificação funcional, 

tem grande relevância.

Assim, a clareza do espaço seria indispensável, de modo a hierarquizar as várias 

funções do museu. A escala do museu refletiria a sua importância pública, ao mesmo tempo 

que se aproximaria da escala doméstica de modo a ser percecionado como um espaço familiar, 

motivando continuamente a sua frequentação. A promoção do museu seria feita pela realização 

de eventos culturais e socais, assim como pela criação de exposições temporárias para manter 

a afluência do público. De modo que a flexibilidade seria uma necessidade tanto a nível formal 

como funcional.
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 A comparação do modelo IKEA com os casos de estudo permite verificar que se, de 

facto, existe uma aproximação entre o museu e o IKEA e esta é feita sem desvalorizar a vertente 

educacional da instituição. 

 A proporção de espaços de consumo em relação aos espaços de educação ainda se 

encontra equilibrada nos museus de arte contemporânea portugueses. De facto, a análise dos 

casos de estudo demonstra que a percentagem de área destinada ao consumo ou entretenimento 

é, ainda, bastante reduzida, na maioria dos casos, podendo variar entre 0% e 19,4%. 

Enquanto que o Atelier-Museu Júlio Pomar se distingue por não apresentar a introdução 

de qualquer espaço destinado ao consumo ou ao entretenimento, o Museu de Serralves é o 

que possui um maior número de espaços para consumo, o que advém não só da sua escala, 

mas também do impacto e importância que possui a nível nacional e internacional. No entanto, 

a hierarquização clara das funções possibilita um equilíbrio entre os espaços de consumo e de 

exposição pela apresentação gradual de cada um deles, valorizando a exposição que alberga. 

Assim, a arquitetura do edifício permite o uso de espaços de consumo para aumentar a afluência 

ao museu, mas valoriza sempre a sua função primordial: a educação do público em geral pela 

exposição de obras de arte.

 No caso do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais e na Casa de Histórias Paula 

Rego a relação entre os espaços de consumo e a exposição já não é tão bem conseguida12. 

Continua-se a valorizar a exposição e a área dos espaços de consumo ainda é reduzida, mas a 

importância que lhes é conferida é desequilibrada podendo desvalorizar a exposição: no primeiro, 

pelo excesso de funções adicionais ligadas à entrada, no segundo, pela própria arquitetura 

icónica do edifício.

 O Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado permitiu a introdução de novas 

funções destinadas ao consumo, como a cafetaria e a loja, mas o impacto que estas têm para o 

museu são muito reduzidas, constituindo, claramente, um complemento à exposição.

12 Ver Capítulo 2 ou Anexo V.
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 Por outro lado, se considerarmos a aplicação do modelo IKEA no sentido de aumentar o 

número de espaços destinados à educação: a associação de bibliotecas aos museus torna-se 

cada vez mais indispensável, de modo que a educação do público já não recai simplesmente 

pelo que pode apreender na exposição e criação de espaços de workshop, ateliers e centros 

educativos vem reforçar esta ideia.

 Se analisarmos a aproximação dos museus portugueses ao modelo IKEA no sentido 

cronológico, de forma a constatar a sua evolução, podemos verificar que a percentagem de 

área destinada ao consumo tem vindo a aumentar, mas mantém-se sempre abaixo da área de 

exposição, podendo considerar-se uma relação saudável.
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 Tendo em consideração o que tem vindo a ser referido, este capítulo será construído 

seguindo a estrutura da presente dissertação, permitindo responder às questões enunciadas 

na introdução. Deste modo, será abordada a evolução da diversificação funcional e dos três 

conceitos – clareza, escala e flexibilidade –, assim como a aplicação destes aos museus de 

arte contemporânea portugueses e ao modelo IKEA, o que permite não só uma visão geral 

deste trabalho, mas também a resposta à questão principal: de que forma é que a diversificação 

funcional contribui para que o museu se aproxime do modelo IKEA?

A diversificação funcional do museu começou a desenvolver-se no final do século XIX, 

implicando um aumento da flexibilidade desta instituição e comprometendo a sua clareza. 

Entretanto o contexto museológico português não tirou partido da experimentação arquitetónica 

na temática do museu, demorando a alcançar as tendências internacionais. Assim, só na segunda 

metade do século XX é que se explora a arquitetura do museu em Portugal e, consequentemente, 

se verifica a sua diversificação funcional.

O estudo da aplicação dos conceitos de clareza, escala e flexibilidade nos museus de 

arte contemporânea portugueses obriga a salvaguardar a diversidade de soluções apresentadas 

para este tema. Desta forma pretende-se esclarecer as limitações dos argumentos mencionados 

e prevenir a aplicação direta desta análise. Como tal, não se podem ler os casos de estudo 

como modelos, mas apenas como exemplos de abordagens ao mesmo tema: o museu de arte 

contemporânea, que já pressupõem a interação de várias condicionantes, desde o contexto 

urbano, ao programa, passando pelo arquiteto, pré-existências, formas de exposição e a relação 

com a comunidade. 

Para além disso, deve-se salvaguardar que a presente dissertação se encontra 

condicionada pela escolha dos casos de estudo, ou seja, dos inúmeros museus de arte 

contemporânea em Portugal, a escolha de seis representa apenas uma pequena amostra de 

possíveis soluções, de modo que seria necessário expandir esta análise aos restantes de forma 

a tornar esta dissertação mais objetiva, o que não seria viável tendo em consideração os prazos 

correspondentes.
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Por outro lado, a análise do modelo IKEA pode igualmente levantar questões relativamente 

à sua subjetividade e pertinência. Porém, o uso deste incidiu não só na organização e 

funcionamento da loja, mas também na sua coerência e na universalidade que esta apresenta 

independentemente da sua localização. Assim, o modelo IKEA torna-se num elemento de 

comparação mais objetivo do que um centro comercial, que incorpora um número infindável de 

condicionantes que poderiam influenciar o estudo em causa.

A diversificação funcional implica uma complexidade espacial inevitável para o museu, 

uma vez que a um programa cada vez mais complexo corresponde uma solução arquitetónica 

igualmente mais complexa. No entanto, a evidência da complexidade espacial para o visitante 

pode ser atenuada através da resolução do afastamento da arte e da perda de identidade 

institucional, uma vez que estas diminuem o impacto que a complexidade espacial terá para a 

experiência que o visitante vai ter do museu. 

Robert Venturi defende que parte da solução está na criação de um sistema hierárquico 

que enuncie as diferentes funções do museu através da progressão de formas simples, de modo a 

que o visitante não seja assoberbado desde o momento da entrada. De facto, a aplicação prática 

desta hipótese permite, se bem conseguida, resolver o afastamento da arte assim como a perda 

de identidade institucional. No entanto, o seu sucesso depende da clareza dessa hierarquização, 

da escala dos espaços e da flexibilidade do museu, tornando-se desde logo uma questão mais 

complexa do que aparenta. 

Em Portugal, o Museu de Serralves pode ser considerado um sucesso neste âmbito, uma 

vez que, apesar do seu alcance internacional, constitui um caso onde a clareza do átrio de entrada 

e do percurso, associada à escala pública, mas confortável, permitem atenuar o afastamento da 

arte, a perda de identidade institucional e, consequentemente, a complexidade espacial. Deste 

modo, o arquiteto Álvaro Siza, ainda que confrontado com um programa complexo para o museu 

consegue criar uma solução adequada através da hierarquização das funções.

O Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado também apresenta uma solução 

para o afastamento da arte e da perda de identidade institucional através da enfatização do 
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acesso à exposição desde o átrio de entrada, o que também corresponde ao que Venturi descreve 

como uma boa solução: “fazer a longa progressão para a arte direta, simples – frequentemente 

através de uma grande escadaria de um lanço”.

Por outro lado, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, na Casa Histórias Paula 

Rego e no Museu da Fundação Nadir Afonso a aplicação dos três conceitos não é tão bem 

conseguida, de modo que ainda são evidentes as consequências da diversificação funcional.

Portanto, pode-se estabelecer uma relação entre os três conceitos e as três consequências 

apresentadas, mas esta não pode ser lida como linear. Na realidade, todos os museus apresentam 

boas soluções a nível da clareza, da escala e/ou da flexibilidade, mas o modo como o fazem 

pode ou não valorizar os espaços expositivos que albergam. Assim, o equilíbrio entre as funções 

que o museu desempenha e o modo como estas são apresentadas ao visitante, influenciando 

a experiência que usufruem do museu, são imprescindíveis para atenuar as consequências da 

diversificação funcional.

A análise dos três conceitos no IKEA possibilita concluir que existem semelhanças entre 

este modelo e o museu através da introdução de funções de consumo, mas mantendo o equilíbrio 

com os espaços de educação. Aliás, usa-se o modelo IKEA de forma a valorizar a vertente 

educacional do museu, pela adição de espaços didáticos complementares, onde o consumo 

representa um complemento para a experiência do visitante. 

Neste sentido, volta-se a reforçar a importância dos três conceitos para a gestão do 

equilíbrio entre as várias funções que o museu tem que desempenhar, sendo certo que a 

aproximação ou não entre os museus e os centros comerciais depende do resultado da aplicação 

destes.

A comparação do modelo IKEA com os museus de arte contemporânea portugueses 

demonstra que realmente a diversificação funcional pode conduzir à aproximação entre o museu 

e os centros comerciais, neste caso do modelo IKEA. No entanto, depende não só da definição 

do programa, mas principalmente do modo como o edifício é projetado. A relação entre o edifício 

e a experiência do visitante é muito importante para cumprir o objetivo do museu, seja ele 
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maximizar o consumo ou educar o público em geral. Assim, se se pretender evitar a fusão de 

espaços expositivos e centro comercial deve-se definir desde logo o objetivo do edifício, o que 

deve ser transparente desde o momento de entrada e ao longo de todo o percurso. Isto também 

é conseguido através da manipulação da escala: na relação que o edifício estabelece com a 

envolvente, com o visitante e obras que alberga. 

Contudo, a relação entre educação e consumo não tem de ser necessariamente negativa. 

Isto é, se com a introdução de espaços para consumo garante-se a viabilidade da instituição e 

uma relação mais próxima entre museu e sociedade, o que não significa que o museu vai deixar 

de desempenhar o seu papel didático. Claro que, por outro lado, esta relação pode conduzir à 

banalização da arte, de modo que é de extrema importância que a arquitetura do museu valorize 

a sua vertente educativa e apresente o consumo como complemento. Isto, como tem vindo a 

ser referido, é conseguido pela diminuição do impacto da diversificação funcional no museu pela 

aplicação bem conseguida dos conceitos de clareza, escala e flexibilidade, como era o objetivo 

desta dissertação demonstrar.
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ANEXO I – “FROM INVENTION TO CONVENTION IN ARCHITECTURE”, ROBERT VENTURI, 1987

THE THOMAS CUBITT LECTURE

From Invention to Convention in Architecture

ROBERT VENTURI, MFA

of Venturi, Rauch and Scott Brown, 

Philadelphia, USA

Delivered to the Society on Wednesday 8 April 

1987,

with Sir John Sainsbury, Chairman, J. 

Sainsbury plc, in the Chair

LORD ASHCOMBE (Chairman, Thomas 
Cubitt Trust): This is the tenth Thomas Cubitt 
Lecture, and once again I should like to thank 
the Royal Society of Arts for their help and 
encouragement in mounting it. We have had a 
very distinguished list of lecturers in the past, 
but this year we have, I think, achieved a left 
and right in having as Lecturer and Chairman, 
Professor Venturi and Sir john Sainsbury, who 
are connected with possibly the most important 
site in London.

THE CHAIRMAN: It is a great honour to be 
asked to preside at the annual Thomas Cubitt 
Lecture here at the Royal Society of Arts, 
and a particular pleasure to do so when the 
lecture is to be delivered by Bob Venturi. As 
a commercial man with a very real interest in 
architecture, I am conscious that I am following 
a pattern set by Thomas Cubitt, who so clearly 
recognized the close connection between 
successful commercial development and 
good architecture. The qualities to be seen 
in his developments of Belgravia and Pimlico 

are evidence both of his skills as the foremost 
property developer of his day in London and of 
his enthusiasm for good architecture.

As far as I know, Cubitt had no particular 
views about the National Gallery, but his most 
famous and distinguished patron certainly did. 
Prince Albert believed that the NationaI Gallery 
should be moved, lock, stock and barrel, to a 
new building in South Kensington. That might 
have saved us all a great deal of trouble, and 
certainly made it unlikely that today I would be 
your Chairman and Bob your lecturer! But, if 
Princes cannot move buildings, we have all 
learned recently that they can have considerable 
effect on public opinion of additions to them.

As you may know, when my brothers 
and I announced the gift to the nation of an 
extension to the National Gallery, we said that 
we would join with the trustees in selecting the 
architect. This was done after much searching, 
travelling and consulting. We were much 
helped by having the advice of the famous 
Ada Louise Huxtable from the United States, 
and nearer home, by the distinguished critic, 
Colin Amery. The selection of a short list of 
six architects was a unanimous choice of the 
donors and trustees. Even more important, 
when the selected architects put forward their 
outline schemes upon which we based our 
choice of architect - choosing, I emphasize, the 
architect, not the final design - there was again 
unanimity on the choice of Bob Venturi as our 
architect. And I should add that there was no 
ranking of the shortlist - just one name selected 
and no second or third choice.

Next week the plans will be unveiled for 
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all to see. Let me take this opportunity to say 
in advance that there is yet again unanimous 
enthusiasm and admiration by the donors, the 
trustees and staff of the National Gallery for 
what we believe to be the brilliant designs by 
Bob Venturi and his colleagues. We have in 
our architect a man of the greatest sensitivity, 
not only for the works of art to be housed in 
the new building, but also for the setting and 
surrounding of the site. Whilst being under no 
illusion that there is always criticism by some, 
I personally believe that the quality, originality 
and appropriateness of the design will win 
widespread admiration.

I fear I can say no more on that subject 
before next week, but in introducing our speaker, 
let me first say that I believe Robert Venturi’s 
influence on contemporary architecture is 
undeniable. It is as long ago as 1966 that the 
Museum of Modern Art in New York published 
his book, Complexity and Contradiction in 
Architecture. In the introduction to that book, 
Vincent Scully wrote that Venturi’s primary 
inspiration would seem to have come from 
‘the urban façades of Italy, with their endless 
adjustments to the counter-requirements of 
inside and outside and their inflection with all 
the business of everyday life: not primarily 
sculptural actors in vast landscapes, but 
complex spatial containers and definers of 
streets and squares’.

In a sense that sums up Bob’s 
appropriateness for his task in Trafalgar 
Square.

Venturi’s writings helped to liberate 
architecture from the sterile debate between 

modern and post-modern – and gradually 
his buildings in America have shown that it is 
possible to design and build humane, gentle and 
elegant buildings that acknowledge tradition, 
decoration and an intelligent awareness of 
their context.

In his newest book (1984), A View 
from the Campidoglio, written with his wife 
and partner, Denise Scott Brown, many of 
the architectural lessons of thirty-two years of 
practice are examined. They have learned from 
their experience, and I know that we will learn 
a great deal this evening from Robert Venturi’s 
talk.

He is probably now busier than he has 
ever been. There are major museums he is 
designing in Seattle, Austin and La Jolla, as 
well as the National Gallery. In the University 
field, he is building three scientific research 
buildings at Penn, Dartmouth and UCLA as 
well as an Economics building at Princeton. His 
first venture into the commercial field is a high-
rise block of flats on the Boston waterfront, 
currently on the drawing board.

Robert Venturi has called his lecture 
‘From Invention to Convention in Architecture’ 
- and I am certain that it will be intriguing, 
intelligent and responsive. All of us present are 
delighted that we should have the chance of 
hearing a major lecture from an architect who 
will shortly be showing us that he is to contribute 
a great addition to London’s architecture.

My thanks to Sir John for his generous 
words. We have been working hard on the 
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design of the National Gallery extension – Sir 
John and his brothers Timothy and Simon 
Sainsbury, along with representative trustees 
and staff of the Gallery, and with the offices of 
our esteemed associates on this project, the 
firms of Sheppard Robson and Ove Arup & 
Partners - working hard within a process that 
is inevitably difficult and uneven when your 
approach is realistic and your goals are high. 
Bismarck said of the law, it is like sausage - 
better not to be in on the making of it. The same 
might go for architecture. But our clients have 
had the stomach, while in on the making of it, to 
withstand tensions and digest complexity.

I want to start by thanking the Board of 
the Thomas Cubitt Trust for inviting me here, 
but I should warn them, and you the audience 
too, to beware of architects making speeches. 
On the other hand, perhaps the Board was 
expecting me to speak not as an architect, but 
as a theoretician. But I am an architect. I was a 
theoretician - when I was young - and had little 
work. I had to talk and write then to keep busy, 
although not to keep out of trouble; writing 
about complexity, contradiction, ambiguity, 
decoration, symbolism, Mannerism, Las Vegas, 
and even, in the late hours of pure Modernism, 
writing about Lutyens got me into trouble. 

But busy old architects do not theorize 
and probably should not - there is always the 
danger of lapsing into ideology - or they should 
theorize only as an accompaniment to their 
work. Yet I was explicitly requested by the 
Board of the Cubitt Trust to philosophize, not 
just to show our current work, and theTrustees 
of the National Gallery will not allow me to show 

the design of the Gallery until next week, and 
also I appropriately promised the RIBA that my 
first lecture-presentation of that project would 
be before that body – and yet for this to be a 
good talk I must deal with what is on my mind 
now, which is our current work, especially the 
National Gallery.

A way out of this dilemma is to continue 
speculating archly on this subject of architects’ 
talking versus architects’ showing, until it is time 
to conclude with ‘Any questions?’. But I shall 
try to instil some substance here by discussing 
what is currently on my mind, and the minds of 
my associates, in a general way - admitting that 
this will correspond to what is on the drawing 
boards in our office in a particular way - and this 
is the phenomenon of the popular art museum 
in the centre of town. It is a phenomenon widely 
acknowledged today; the Art Museum as the 
archetypal building type of our time, as the 
cathedral of today, is almost a cliché. But Sylvia 
Lavin in the November 1986 issue of Interiors 
has desribed the phenomenon profoundly and 
succinctly. She writes:

For every age there is abuilding 
type that sits on the apex of an 
architectural hierarchy and most 
completely expresses the aspirations 
and desperations of its time. In the 
Renaissance, cultural values were 
embodied in sacred architecture, 
while Le Corbusier’s explorations of 
various forms of housing reveal the 
social upheavals of the early twentieth 
century. As western civilization has 
become increasingly complex it has 



MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL - CLAREZA, ESCALA E FLEXIBILIDADE

126

become more difficult to pinpoint 
where our values lie, yet the museum 
is perhaps the building type that best 
reveals our cultural agenda. Certainly 
the war between the Modernists and 
the Post-Modernists is, in significant 
part, being fought on the battleground 
of museums. More important, in this 
age of general comfort, if not affluence, 
where social inequities are often 
expressed in sophisticated and subtle 
terms that are at home in the world of 
art, the museum has taken on a highly 
charged significance. Not only does the 
character of the contemporary museum 
come close to the core of recent shifts 
in architectural theory and ideology, but 
defining it as an institution now involves 
confronting a wide range of social and 
political phenomena.
I shall categorize, as I see them, some 

architectural implications of our archetypal 
museum - of the popular art museum in the 
center of town - which involve sometimes 
dilemmas, always challenges - with some 
reference to the four museum projects in 
our office that are in the design stage now. I 
shall end with an approach to the façade as 
a manifestation of urban context and as an 
example of evolving Classicism. This latter will 
be explicitly a justification of an aspect of our 
National Gallery design, an apologia for our 
work, which is what you might expect from any 
talking architect, in the end.

The popular art museum in the 
centre of town is not only a repository for the 

conservation and display of works of art, it 
is an explicitly dicactic institution, involving 
educational components – places for instruction 
via lectures, cinema, television, computers, as 
well as books. It includes perhaps an artist’s 
studio. It accommodates a big staff beyond 
that of the traditional curators and conservators 
to administer the new programmes. It has 
a shop and a restaurant with kitchen. It is 
often a place for entertainment (especially 
in America) - a presumably beautiful and 
monumental environment for openings and 
other ceremonies. The ratio of space for art 
versus support space in the nineteenth-century 
museum was something like 9 to 1; today it is 
more like 1 to 2 - that is, only one-third of the 
total space might be for displaying art.

The art museum today has expanded 
its market – it is no longer a place for a cultural 
élite; where attendance at the NationaI Gallery 
was a little over half a million visitors per year 
in the mid nineteenth century, its attendance 
is now over 3,000,000 per year – spanning a 
wide range of taste, cultures and nationalities - 
accommodated of course by active educationaI 
programmes.

Many art museums in the United States 
are moving downtown. The site for the new 
building we are designing for the Laguna Gloria 
Art Museum is in the centre of town: it is moving 
from an idyllic but remote suburb of Austin, 
Texas. Our Seattle Art Museum is moving 
from a kind of élitist park at the edge of town 
to a dense urban site in the cetral business 
district, essentially to attract a wider range of 
people, to increase the museum’s attendance 
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and enhance its influence. By this juxtaposition 
of art and commerce it will perhaps also 
promote an immediacy between fine art and 
everyday life which has been lost in the modem 
experience. The creation of the image of the 
museum building in a dense urban setting is, 
of course, a significant architectural challenge.

Part of the challenge lies in the need 
to reassess the nature of art exhibition today. 
Whereas in the past collections were relatively 
static, today they are relatively changeable, 
owing to increased purchasing programmes, the 
ever-increasing supply of new work available 
to museums that exhibit contemporary art, 
and the advent of the temporary and travelling 
exhibition where new art is displayed or old art 
is combined in new ways according to a theme. 
This requires various degrees of flexibility in 
spatial configuration and lighting and promotes 
various approaches to the architectural setting 
for art, including spaces that are symbolically 
neutral or historical or modern mechanistic, 
that are contained or flowing in character.

Lighting has always been of the greatest 
significance in the display of art, of course. Most 
museums combine daylight, with its chromatic 
and dynamic quality, and artificial light, with its 
more or less sophisticated opportunities for 
control and variation. And there is the important 
consideration today of conforming to strict 
conservation standards for controlling light 
levels and minimizing exposure to ultraviolet 
rays harmful to pigments.

I should like to list some of our 
responses as architects to the issues l have 
enumerated – issues deriving from the current 

role of the museum as a didactic, popular, urban 
institution, requiring complex approaches to 
display. Some of these issues may seem easy 
to define and simple to handle, but you will 
note they occur in combination with each other 
and, when combined, they become sometimes 
contradictory and often complex.

The enormous didactic ingredient in the 
art museum programme makes for inevitable 
spatial complexity. Whereas the original Wilkins 
fabric of the National Gallery is essentially a 
series of rooms en suite, more or less of the 
same size, with the first floor corresponding 
spatially and structurally to the ground floor, 
our museum is a combination of various-sized 
spaces, open and closed, with extremely 
complex and varied relationships with each 
other. This complexity is compounded by the 
vertical configuration of spaces required on a 
dense urban site. The loading bay for the huge 
service vehicles, for instance, might sit above 
the lecture theatre, be adjacent to the museum 
shop on one side and the security offices 
on the other, be below the computer library, 
which is in turn below the gallery containing 
the Masaccios; and all of this must fit with 
Ove Arup’s very significant structural and 
mechanical requirements and accommodate 
to necessary governmental codes for safety. 
In our office we call this aspect of desgin the 
Chinese puzzle.

Now the Chinese puzzle, although it 
must be solved, is not the greatest challenge. 
An ingenious Swiss watchmaker could solve 
it. More significant architecturally is the 
resultant remoteness of the art. When you 
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enter the museum you might wonder, are 
you in a museum or an airport? And by the 
time you reach the art, you are either worn 
down by the banality of the maze you have 
traversed, or jaded by the drama of the spatial, 
symbolic, or chromatic fantasies the architect 
has ejaculated you through. The art, when you 
reach it, has become a kind of anti climax –  in 
fact, dull as you perceive it with your, by then, 
constricted pupils, jaded sensibilities, and loss 
of orientation.

But besides the spatial complexity and 
remoteness of the art is the probable lack of 
institutional identity as you enter the building, 
where you are immediately confronted by 
an information desk, a maze of graphic 
communication, a commercial shop, cIoak 
room counters, and security arrangements. All 
of this can be convenient and reassuring for the 
visitor, but can make for an effect that is mean.

Our architectural approach to 
these three problems of spatial complexity, 
remoteness of the art, and loss of institutional 
identity is to make the spatial system 
hierarchical – perceptually simple in its major 
order if actually intricate in its minor order; to 
make the long progression up to or over to the 
art direct, simple, and imageful – often with 
a very big, single-run stair; and to design the 
entrance lobby so that visitors at first perceive 
simple architectural forms with generous scale 
that bespeak an institution; and then soon after, 
they can be reassured by the clutter of specific 
functional and communicative elements which 
will then look good and work well in their larger 
context.

All of this comes down, in the end, to 
questions of clarity and scale – of clarity in 
the sequentiaI and progressional experience 
of reaching the art, of scale in the crucial 
combination of big and little elements in 
the complex arrangement of today’s art 
museum.  We have tried to avoid creating a 
maze of medium-scale elements without that 
hierarchical order which creates the clarity and 
tension of good architecture and makes the 
building appropriately institutional inside and 
civic outside.

Concerning the galleries themselves as 
a setting for art: 

The galleries should be rooms for 
looking at paintings in, not contraptions for 
containing them. The architecture should not 
overshadow the art.

Art museums have followed two distinct 
traditions in the display of paintings: one where 
paintings are set in an explicit architectural 
context generally analogous stylistically with the 
period of the painting; for example, the rooms 
of the Pitti Palace, where Pietro da Cortona’s 
mural on the ceiling and his easel painting on 
the wall are found in the same gallery. The other 
extreme is the early Museum of Modern Art, 
where neutral and flexible spaces encourage 
changing exhibits and provide a background 
that is not analogous with the historical imagery 
of the painting. Here, natural light is usually 
eliminated and the background is designed as 
a stage set to be manipulated by the curator 
and changed at frequent intervals. The walls 
are usually white.

Our approach lies between these 
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two extremes. It allows some flexibility and 
yet suggests an abstraction, an elemental 
expression, of the setting that the artists 
anticipated when painting the pictures. A 
positive, associative context, we think, renders 
the paintings real and memorable for viewers, 
whereas an ‘anonymous’, early-MOMA context 
tends to make the art resemble reproductions 
in a book. However, we feel the gallery setting 
should not replicate the chapels or palace 
rooms in which historical paintings were 
originally hung but should recall instead the 
substantial architectural character and the air 
of permanence of these spaces.

Concerning the galleries as rooms: 
In palaces, paintings were displayed 

in rectangular rooms and lit by windows. 
Nineteenth-century galleries were based on 
these palace rooms but windows were replaced 
by roof monitors. In the twentieth century, 
galleries tend to be designed as flowing space 
or spaces that can be temporarily defined, 
and the technical requirements of lighting are 
expressed as positive architectural dements.

In the National Gallery, to suit the 
character of its Renaissance collection, but 
also in our other art museum designs, we have 
returned to the earlier tradition. Galleries that 
are rooms defined by familiar, traditional walls, 
floors, ceilings, doors, and windows are more 
appropriate, we feel, for exhibiting paintings 
than are galleries where the forms and symbols 
are original, mechanistic, and modern.

A further question of architectural scale 
lies in the design of gallery spaces in relation 
to the size of the paintings, the scale of their 

images, and the number of people looking 
at them. In the Early Renaissance collection 
of the National Gallery, for instance, we 
have relatively small paintings with intricate 
images. They were created for small chapels 
or the relatively small rooms of Quattrocento 
palaces and burgher’s houses, and were seen 
originally by perhaps several dozen people a 
day. These paintings, as artistic icons, are now 
seen by thousands of people per day – the 
over-hree million visitors a year to the National 
Gallery correspond to about one-third of the 
whole population of the Julian peninsula in 
the fifteenth century. The galleries themselves 
must accommodate, then, small objects 
and large crowds. The rooms must be large 
enough to take the crowds but small enough 
not to overwhelm the paintings. Doors between 
galleries must be relatively wide but the axial 
vistas, seen through room openings, must not 
be too long or Baroquely grand, to respect the 
scale of the early Renaissance paintings. I think 
part of the secret here is (like God for Mies van 
der Rohe) in the details. Architectural detail in 
the galleries must be small in scale and highly 
refined to relate to the scale and intimacy of 
many of the paintings.

In the lighting the galleries we must 
accommodate other sets of contradictory 
requirements, this time of architecture and 
science: each gallery space should be an 
elemental room, yet, at the same time, it must 
admit light in a way that does not harm the 
paintings. In our current work we have tried for:

- Natural daylight in the galleries but no 
direct sunlight or ultraviolet rays on the 
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paintings.
- Ilumination (a mixture of natural and 
artificial light) at the lower wall surface 
where the paintings hang, but no halo 
of bright light at the top of the wall.
- No overt, mechanical expression of 
the means of admitting and controlling 
natural or artificial light.
- Daylight that is recognizable as 
daylight - and therefore no horizontal 
daylight syitems of skylights, but rather 
clerestories with recognizable windows 
in them, and, of course, appropriately 
protected to control theamount of 
daylight. Also night or late winter 
afternoon lighting that does not try to 
replicate natural light.
- An image of window as symbol. An 
art museum can have few windows 
- this is because of the need for wall 
spaceinside tohang the paintings and 
for protection against excessive daylight 
to conserve the paintings. Security 
is also an issue. But an occasional 
opportunity to look out while in galleries 
is desirable for two reasons: a window 
in this context is what makes a gallery a 
room, a room for art rather than atomb 
for art; it makes of the gallery a true 
place - by making the gallery familiar 
and by giving the viewers the chance 
occasionally to be reminded of where 
they are, to see the real world and 
identify with it while within the magical 
world of art; this makes the magic more 
magic through the comparison. This 

we have accomplished through spatial 
layering, where the window is in an 
inner wall set back from the exterior wall 
which has its own window: so you see 
the inner symbolic window juxtaposed 
on an outer ‘true’ window, and thus the 
inner window of the gallery is shielded 
from direct rays of the sun.
Now for the exterior of the popular art 

museum in the centre of town.
Seen from outside, a building without 

windows almost inevitably looks stark and 
hostile - associated with forts or jails; yet a 
popular museum must look open and inviting. 
Thus the quality of the entrance is important 
and the ornamentation of the exterior walls 
is significant. Wilkins did well in the National 
Gallery with his central open portico, which is 
inviting, and his walls decorated with pilasters, 
mouldings, and those niches which are a 
symbolic form of window.
 Then there is the question of presence. 
The art museum in the centre of town is a 
building of high civic importance, but it is 
smaller than the buildings around it. This is 
specially true in the United States, where the 
low museum is often framed by high rise office 
buildings. Also the location of the art museum 
may not be special in the hierarchical plan of 
the city - it may not, for instance, be a focus at 
the end of an axial boulevard. As an institution 
in the thick of things, it is along a street. This 
is the case with the Whitney and Guggenheim 
museums and the Museum of Modern Art in 
New York City and with our museum in Seattle.

How do these important institutional 
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buildings surrounded by less important but 
bigger private buildings achieve presence? 
Again, through architectural scale - by being 
small buildings with big scale. But again, the 
big scale must be juxtaposed with little scale 
- the big scale for presence, the little scale for 
friendliness - to make you comfortable as an 
individual in a monumental context: this is a truly 
ltalian delight. But is is also English: in Trafalgar 
Square there is the poignant juxtaposition of 
Nelson’s huge Corinthian column with the much 
smaller Corinthian columns of the portico of the 
National Gallery; these are almost country-
house  domestic in their size and scale.

What I say here about urbanity and 
scale may seem obvious, but it implies an 
opposite approach to that of some recently 
designed galleries. The designs or urban 
museums in Stuttgart, Monchengladbach and 
Los Angeles employ combinations of medium 
scale elements in a spatial play of pavilions 
and plazas to be experienced sequentially, as 
in a medieval village or a Hadrian’s Villa. In 
these museums scale is extended, not through 
the juxtaposition of big and small within the 
confines of the urban block, but, as it was in 
Modern architecture, through a breaking of the 
limits of the urban block – skyways span streets, 
outdoor public routes bisect the building.

Besides these questions of the small 
building with architectural presence, the inviting 
building with windowless walls, and the urban 
building conforming to the ordinary spatial 
system of the city, there is the question of 
context. An urban building should be designed 
from the outside in as well as from the inside 

out - a tradition that was temporarily forgotten 
in the anti-urban days of Modern architecture. 
Attention to context in the design of urban 
architecture promotes harmony and a sense of 
the whole. Harmony can be achieved through 
contrast or analogy - that is, the grey suit with 
the grey neck tie or the grey suit with the red 
neck tie - or through both – the grey suit with 
the grey neck tie with red polka dots. Then 
also there is room for disharmony in artistic, 
contextual composition - this to acknowledge 
valid contradictions and discontinuities within 
the whole and to make the over-all harmony 
more sweet.

Many museum projects today are 
extensions of older museums. Respect for the 
whole in these cases is especially significant, 
and here the idea of the building as fragment, 
the building that inflects, is important. You will 
see that the National Gallery extension as we 
have designed it, although separate from the 
original Wilkins fabric, infleets toward the main 
building. It is a kind of fragment; it could not 
stand alone, or make sense if the old building 
were somehow to disappear. At the same time 
we hope the new building is not subservient 
in its acknowledgement of the old building. 
It forms part of a greater whole, but it is also 
a building on its own and of its own time, 
contrasting tensely with, and being analogous 
to, the original building.

Lastly, symbolism and graphics. 
Today’s art museum with its changing shows 
is like a theatre and needs graphics, outside 
and in, that are sometimes the equivalent of a 
marquee - or should the graphics outside be 
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explicitly instructive like the billboard façade of 
the Bibliothèque Sainte-Genevieve engraved 
with the names of hundreds of scholars? I also 
like the old, now destroyed, Neue Pinakothek 
in Munich with its great mosaic depiction of 
a picture on its front façade. But don’t worry, 
we’ve not tried these graphic ideas out on the 
National Gallery; Trafalgar Square is not to 
become Leicester Square.

This paper has been full of conjunctive 
yets and buts - but that ‘s natural in any analysis 
of a current urban art museum which is popular 
yet esoteric, closed but open, monumental  yet 
inviting, an accommodating setting for the art 
but a work of art itself, and so on.

This could have been my first lecture 
without slides - but I shall wake you up with 
a coda of slides - a short description of an 
architectural idea that is good to remind 
ourselves of - and which, as I have said, might 
be taken as an anticipatory apologia for aspects 
of our National Gallery design.

The idea is that today’s deviation is 
tomorrow’s convention. I shall refer to a few 
evolutionary changes as I see them within 
the history of Classical architecture. The 
emphasis will be less on any consistency of the 
elements of Classicism or rigidity of their rules 
of combination, and more on their inherent 
flexibility and their potential for achieving lively 
art.

Here are some now familiar Classical 
conformations involving more or less symbolism 
and form:

Fig. 1. The pilaster: What did the first 
critic who saw one of these say? What! A 

column stuck on a wall – a structural element 
as a decoration - what kind of oxymoron is this 
- or is it a joke? (Perhaps artists are never so 
serious as when they are accused of joking.)

Fig. 2. The giant order: Juxtaposed 
pilasters of different sizes and orders! How 
confusing the forms and scale! (But this 
Michelangelo outrage initiated the monumental 
tradition for promoting hierarchies of scale 
for aesthetic and community expression in 
architecture.)

Fig. 3. And then there is St Martin-in-the-
Fields - a medieval spire on a Roman temple? 
How uncomfortable! (But didn’t it become 
the archetypal church of the later eighteenth 
and early nineteenth centuries in the United 
States?)

Fig. 4. A church as a basilica? How can 
a Roman law court correspond to a Christian 
sanctuary?

Fig. 5. Superimposed temples reflecting 
the basilica inside? Muddling through, Italian-
style!

Fig. 6. An archaic temple as a Christian 
Church? Good gods!

Fig. 7. Malcontenta – a country house 
with a templefront! - which became a prototype 
for stately houses and Southern plantations.

Fig. 8. Frank Lloyd Wright said of St 
Peter’s: Michelangelo built a temple, slung the 
Pantheon on top and called it a day. (Actually, 
Brunelleschi did it first.) (I know this is not St 
Peter’s.)

Fig. 9. Reclining figures on a pediment? 
I hope they don’t doze off and fall down.

Fig. 10. A broken pediment? ‘Tis a pity 
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she’s a half.
Fig. 11. Classical cornices designed to 

control dripping rain and modulate shadows 
in the sun - inside? Another one of those 
architects’ tricks.

Fig. 12. Delicate interior Roman plaster 
work - on the outside? How fussy, Mr Adam.

Fig. 13. And lastly, if I may consider Mies 
van der Rohe a Classical architect in spirit: an 
old-fashioned industrial vernacular vocabulary 
for a modern civic building?

We now love these examples of what 
were once deviations but are now archetypes; 
but let us remember that evolutionary variation is 
sometimes harder to accept than revolutionary 
invention in architecture.

You will note I have not included 
Mannerist deviations that did not become 
archetypes. Mannerist architecture is 
architecture that was strange then and is now. 
This is because in Mannerist architecture 
deviation is intrinsic; deviations in Mannerist 
buildings are usually systemwide rather than 
expedient; they form part of a whole approach 
to composition which embraces the strange or 
ambiguous.

You will note lastly that many of the 
examples illustrated above are English. The 
genius of English Classicism in architecture 
derives largely from its deviations from the 
norm. Some of the deviations accommodate 
the intrusion of circumstance, while others 
represent evolutions that shift the norm. All 
Classical architecture balances the particular 
and the individual against the general and 
the universal. In England, the balance is often 

subtle and oscillating; the incursion of the 
exceptional, even the idiosyncratic, on the 
elementaI and abstract is barely resolved, and 
equilibrium is precariously maintained. As a 
result, a tension and richness of composition 
are achieved that enliven the basic Classical 
vocabulary and make English Classicism 
supremely vivid and poignant. 

In this context, the essential purism of 
Lord Burlington and his circle is an exception 
within a tradition that is more accurately 
represented by the mannerist (not Mannerist) 
tendencies of Wren, Hawksmoor, Vanbrugh, 
Archer, Soane, Greek Thomson, and the 
Lutyens of ‘the high game’.
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Fig.1 - Temple of Bel, Palmyra 
(Photo: Yvan Butler)

Fig.2 - Palazzo dei Conservatori, Piazza del Campi-
doglio, Rome 
(Photo: Leonard von Matt, Buochs)

Fig.3 - St. Martin-in-the-Fields, London
(Photo: A. F. Kersting)

Fig.4 - S. Spirito, Florence 
(Photo: Anderson, Rome)

Fig. 10. Guiness, Desmond, and Ryan, 
William, Irish houses and Castles, New York, 
The Viking Press, 1971, p.71.
Fig. 12. Beard, Geoffrey, The Work of Robert 
Adam, New York, Arco Publishing Co, 1978, 
plate 112.
Fig. 13. Schulze, Franz, Mies Van der Rohe: 
A Critical Biography, Chicago, University of 
Chicago Press, 1985, plate 206.



135

ANEXO I - “FROM INVENTION TO CONVENTION IN ARCHITECTURE”, ROBERT VENTURI, 1987

Fig.8 - St. Paul’s Cathedral, London 
(Photo: Royal Commission on the Historical Monu-
ments of England)

Fig.9 - Medici Chapel, Florence 
(Photo: Alinari, Florence)

Fig.5 - S. Georgio Maggiore, Venice

Fig.6 - St. Paul’s, Convent Garden 
(Photo: Colin Westwood)

Fig.7 - Villa Foscari, “La Malcontenta”, Vicenza
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Fig.10 - Doorway, Castelward House, County Down, 
Ireland
(Photo: Desmond Guiness and William Ryan)

Fig.11 - Medici Chapel, Florence
(Photo: Alinari, Florence)

Fig.12 - The Adelphi. Elevation of the Royal Society 
of Arts. Engraved 1775
(Photo: Joe Thompson)

Fig.13 - National Gallery, Berlin
(Photo: David L. Hirsch) 
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DISCUSSION

MR COLIN AMERY (Architecture critic, 
Financial Times): l am interested in your 
mentioning the associational qualities of 
architecture, something we are all concerned 
about as the modern movement moves away, 
because that movement seemed to lack 
associative qualities. What do you see as the 
associative qualities in a modem museum?
THE LECTURER: The Modernists of the 
heroic period did, of course, disown symbolism 
or associational elements in architecture. 
Their architecture implied that it derived from 
the requirements of function and structure. 
This kind of resultant aesthetic certainly 
eschewed any historical associative content. 
Their architecture was not a style; it did not 
admit to vocabulary as such, but rather forms 
evolved automatically from functional and 
structural requirements, as I have said. They 
did not promote meaning in the work but rather 
expression. It is as if Modernist architects 
took the Vitruvian description of architecture - 
‘commodity, firmness and delight’ – and revised it 
to read ‘commodity and firmness equal delight’. 
But we all know that Modern architects didn’t 
practice what they preached. Certainly those in 
the mainstream of the movement represented 
by the Bauhaus didn’t, for instance, when 
they adapted an existing industrial vernacular 
vocabulary, a machine aesthetic, as identifiable 
as the Renaissance adaption of the Roman 
orders, which proclaimed their progressive-
technical and social-utopian biases and their 
anti-historical intent.

Now that we can admit to an inevitable 

associational element in our art as an important 
dimension for enriching it, what should 
association refer to - especially in museums? 
The answer is, I think, many things - and that 
depends. On the outside, the associational or 
symbolic content of the façades might derive 
from the particular urban context - evolving 
from it and/or contrasting with it or from regional 
tradition. On the inside, the immediate setting 
for the art might evoke the ambience the artist 
anticipated for his art or it might contrast with 
it. The analogous setting should probably not 
be historically literal, but symbolically allusive. 
Thus the gallery for contemporary painting 
migh suggest the large loft space, New York 
SoHo style, where the artist painted under 
artificial light at 3 a.m. Our galleries for the 
Early Renaissance collection in the National 
Gallery will be associationally both loft-like 
and Quattrocento. But the opposite approach 
can work beautifully, as in post-war Italy where 
great museum architecture often involved 
the juxtapositions of Modem art in historical 
palatial rooms or historical art inabstract or 
industrial-like Modern interiors. So the answer 
is, I think, there is no one ideological stance - 
there is no place today for specific ideologial 
symbolic promotions, like those of the Oxford 
and Cambridge movements in the last century 
- in the use of association, but there is on the 
other hand a recognition that association is 
inevitable in the perception of form, and in the 
creation of it, so relax and enjoy it.
MR GEORGE WEST (Architect): What do you 
think of the architectural subtlety or otherwise 
of Trafalgar Square? Could you give us some 
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idea, when you stand in the square, of what you 
see as its architectural form and its dominant 
features, what you feel about the square and 
how you see the extension which runs out of 
the square? Would you like to tell us about the 
subtleties which you actually see in the square?
THE LECTURE: Well, Trafalgar Square is not 
easy to like, or identify, as a simple enclosed 
spatial entity; it is not like one of the Georgian 
squares London is famous for, like Bedford 
Square, for instance, but we should not hold that 
against it. Trafalgar Square derives its effect, its 
sense of place, largely from the dominance of 
the central sculptural form, that of the column. 
It is less an enclosed square than a space that 
accommodates to and is identified by the great 
vertical shaft - not unlike the high-reader signs 
of the American commercial strip that promote 
identity along those directional configurations.

The buildings around Trafalgar Square 
can therefore be much less unified, less 
enclosing as architectural elements than we 
would expect in the typical square, because 
of that column. There are also the sensitive 
modulations of the floor of the Square - I 
refer to the retaining wall at the northern end 
which does create a sense of enclosure there 
– evidently the original fields sloped up at this 
point. And while Canada House and South 
Africa House are more free-standing than 
enclosing in their make-up, they are analogous 
to each other in style, material, scale and 
height. Denise Scott Brown has pointed out 
that the very focused activity of the Square, 
pedestrian and vehicular, contributes to its 
sense of identity and unity - and the consistent 

pattern of pigeons also helps. Another thing I 
like about Trafalgar Square is the juxtaposition 
of the super-sized Corinthian column cum 
Nelson and the normal-sized Corinthian 
columns of the Portico of the National Gallery: 
this discord in scale contributes tension and 
vitality to this urban composition, and restores 
a balance between the ‘too big’ column and 
the ‘too small’ scale of the central building 
which is almost domestic, and that in turn is 
poignantly right for an English National Gallery. 
In our design for the extension, you will see we 
have tried to promote spatial enclosure for this 
corner of the Square via the shape of the plan, 
and a continuity with the original Wilkins façade 
through an inflection of the plan of the front 
and the rhythmic configuration of our pilasters 
on the façade. The pilasters are identical to 
Wilkins’, and their rhythm takes after that of 
Wilkins’ pilasters and columns which is the 
essential ingredient of his façade and its glory 
- especially as seen obliquely. Our building, as 
you will see, does not attempt to complement St 
Martin-in-the-Fields but to extend the National 
Gallery.
MR FLORIAN BEJGEL (Architect): You made 
reference to Mies van der Rohe’s National 
Gallery in Berlin, showing us a photo of it in a 
series of slides which supported your argument 
about Classical architecture. ln my view Mies’s 
classicism is largely based on his concern 
for structure and construction. How does his 
approach inform your design?
THE LECTURER: Mies van der Rohe combined 
flowing space and enclosed space, and the 
steel frame and glass, and the industrial 
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symbolism of standard steel frame sections 
in glorious ways. We decided early on to 
make the new extension analogous to, rather 
than contrasting with, the old Masonry Neo-
Classical building, although we have not been 
literal in our Classical interpretations, as I said 
in the apologia in my lecture. But the south side 
of our extension, as you will see, does employ 
a Miesian vocabulary with also Brunel-Paxton 
overtones - or at least we made that analogy 
as we designed it. The resultant constrastting 
façades, front and side, reflect the contextual 
approach of our building accommodating 
different urban oontexts on each side of our 
complex urban site. And I love Mies most when 
he says ‘God is in the details’. Do you think he 
would have capitalized Details too?
MR BRENT RICHARDS (Architect): In making 
an extension to an existing major building in an 
important square such as this, the key issue 
must be to decide what the new relationship 
is - can it successfully be both a response to 
the existing building and to the wider urban 
context?
THE LECTURER: There is danger in any path 
you take. We decided early on, as I have said, 
to make the extension architectural analogous 
to the originaI building and therefore also 
not contrapuntal to St Martin-in-the-Fields, 
through its spire, remains the unique vertical 
focus and, as kind of Classical temple, the 
forcefully complete composition, at the edge 
of the square. Our extension, complementary 
in position but not in form with the church, 
becomes truly an extension of the National 
Gallery, at once a continuation of it and, in its 

rhythmic configuration, an ending to it, at once 
a kind of coda and a diminuendo, we hope.
MR RICHARDS: Do you think, therefore, 
that becoming a good neighbour, in an urban 
context, is the more vital relationship?
THE LECTURER: I think you should always 
try to be a good neighbour in a city or a town, 
although sometimes being a good neighbour 
is not necessarily being analogous to your 
neighbour. Sometimes you really need to be 
different, if still a good, neighbour. This might be 
because the neighbourhood needs spicing up, 
or because the interior needs of your building 
demand an exterior that is very different from 
its neighbours. Cities are constantly evolving, 
and there are moments when that should be an 
uncomfortable confrontation expressing some 
inherent contradictions that come up in any 
evolving and dynamic situation. Valid discord 
is an old and basic phenomenon in art. How 
about the Piazza San Marco, where a strident 
Byzantine cathedral confronts a patterned 
“Ruskinian” Gothic palace across from a highly 
reliefed Renaissance library?

This kind of qualified architectural 
neighbourliness is one of the things that 
makes London different from Paris, where 
literal neighbourly unity is the norm. London’s 
surprises and sometimes violent juxtapositions 
make it for today one of the most exciting cities 
in the world architecturally in my opinion – 
along with Los Angeles.

There is a danger in being too 
concerned with aesthetic urban composition, 
and not acknowledging inevitable contradictory 
evolutionary phenomena in cities: the naively 
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‘do-gooder’ urban design codes proliferating 
in the United States, along with design review 
boards, are going to minimize mistakes but 
maximize mediocrity in our cities. Louis Kahn 
once said a city needs bad spaces as well 
as good spaces; he might have added that 
if you insure against all bad building you will 
also preclude really good building. Thank God 
historical Italy did not pratise urban design as 
an academic discipline or promote it through 
bureaucratic codification.
MR SHERBAN CANTACUZINO (Secretary, 
Royal Fine Art Commission): You mentioned at 
the beginning of your talk that you were requested 
by the Thomas Cubitt Trust to philosophize and 
not to talk about your own work. May I say how 
remarkable it was to me that you showed a 
number of slides without showing a single one 
of your own work? May I nevertheless ask you 
a question about architectural language? We 
had a Cubitt Lecture about two years ago on 
the subject of the use of the classical Ianguage 
in architecture today. What is your attitude to 
the use of the Orders today?
THE LECTURER: We are in a time similar to the 
great age of English architecture, the nineteenth 
century, which was an age of eclecticism. 
There is no one way, no one vocabulary. Our 
aesthetic emphasis cannot include universality 
and unity. Our approach cannot be ideological. 
That is why I think classic Modern architecture, 
orthodox Modern architecture, is dated and 
inappropriate now, becaue of it’s basis as a 
universal system, with a harmonious unity of 
parts.

We value now richness and ambiguity 

over unity and clarity; we glory in heterogeneity 
over homogeneity. Our Classicism therefore 
can admit strict interpretation when appropriate 
but its major manifestation, I think, will be what 
has been called Free Classicism, involving what 
I have just called the deviant development that 
has made Classicism evolutionary and rich and 
tense in the past. But this isn’t the time for only 
Classicism - even in the same building! The 
Queen Anne front and the Mary Anne behind is 
sometimes OK.
MR PETER J. WYLDE: I was interessed in the 
early part of your lecture, when you seemed 
to say that we have elevated the museum to 
the building type wich now seems to carry 
the greatest load of symbolism. I wonder if I 
detected an indication that within a museum 
there is not really quite the content to support 
the architectural pyrotechnics and symbolism 
which have often been added in recente years?
THE LECTURER: I think the architecture of an 
art museum has to do the almost impossible: 
be an appropriately recessive setting for the art 
inside and an appropriately positive piece of art 
itself as an important civic monument. I think 
this can work.
MR MICHAEL WIGGINTON (Architect): I 
would like to ask first whether you think the 
Lloyds Buildling is “complex and contradictory” 
enough? Relating that to what Colin Amery 
said earlier about that Modern movement 
fading away, to what extent do  you think the 
apparent fading or the Modern movement is to 
do with what ‘modern’ architecture, the Modern 
movement, associated with, rather than its 
failure to associate with anything?
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THE LECTURER: I think the associative 
content of the Modern movement in its heyday 
was appropriate - that glorying in technical and 
industrial elements of construction was timely, 
but perhaps it was a too narrow path, too 
ideologically focused even for then. But we are 
in a time that must accommodate diversity and 
we need to be tolerant and inclusive in how we 
connect with things. If the Modern vocabulary is 
accepted as one of the appropriate vocabularies 
for now, then I think it is appropriate.

The Lloyds Building I admire in its art. I 
think it is exceedingly skilful and efefctive. But 
I do see some irony in its symbolic glorification 
of the industrial revolution which began in this 
country two hundred years ago and is over 
now.
MR TERENCE BENDIXSON: Could I ask 
you to switch your attention to the suburbs? 
You spoke of art galleries in the United States 
moving downtown from the suburbs. Could you 
say a little bit about what you see happening in 
American suburbs; are they still scatterings of 
buildings held together or held apart by trees, 
or is there something of architectural interest 
other than isolated buildings taking place in the 
suburban expanse of Arnerican cities?
THE LECTURER: It is a huge subject which 
I have not thought about much recently, but 
Denise Scott Brown and I did a study at Yale 
called Learning from Levittown about fifteen 
years ago. It was not published. What we did 
was considered almost as nasty and vulgar as 
our study of Las Vegas which was published. 
You notice we did not study the original 
idealized versions of the suburb with their 

ideal origins in England in the nineteeth and 
early twentieth century, but the later versions 
of the American developers’ phenomenon 
that accommodated the masses by then 
freed by their automobiles. We approached 
our subject positively and non-judgementally 
in terms of taste. Now, as we all know, the 
contemporary American suburb is despised 
as a phenomenon of spatial sprawl and for its 
vulgar architectural styles, but what we found 
then was that these configurations, looked at 
without condescension, acknowledging the 
relativity of diverse taste cultures, were held 
together in the end by their symbolic dimension, 
and the amenity of natural landscape; a sense 
of a “man’s castle” was on the whole sustained.
THE CHAIRMAN: My final and pleasant duty is 
to propose a vote of thanks to Bob Venturi for a 
lecture which has given us a great insight into 
his thinking and concern with the work which 
we are going to see unveiled next week. I hope 
it has whetted your appetite to see the models 
and drawings at the National Gallery next week
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ANEXO III - CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DO MUSEU A NÍVEL MUNDIAL
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ANEXO III - CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DO MUSEU A NÍVEL MUNDIAL
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ANEXO IV - CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DO MUSEU A NÍVEL NACIONAL
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ANEXO IV - CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DO MUSEU A NÍVEL NACIONAL
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ANEXO V - ANÁLISE INDIVIDUAL DOS CASOS DE ESTUDO

Como complemento e, ao mesmo tempo, como parte estruturante do “Capítulo 2 – Clareza, 

Escala e Flexibilidade nos Museus de Arte Contemporânea”, este anexo pretende apresentar 

isoladamente cada caso de estudo, de forma a poder ser analisado separadamente ou a fornecer 

um maior número de informações relativamente à análise efetuada. 

Seguindo os parâmetros do capítulo 2, a análise de cada museu recai sobre os três 

conceitos: clareza, escala e flexibilidade, sendo certo que para cada um deles foram definidos 

dois elementos. Na clareza o estudo do momento de entrada no museu e do percurso até à 

exposição pretendem analisar de que modo é que o museu se deixa percecionar pelo visitante. 

Isto é, a influência que outras funções desempenham no museu e se elas se sobrepõem ou não 

à função expositiva nesses dois casos. Da mesma forma que se procura verificar se existe uma 

tentativa de atenuar ou não essa presença, por vezes, negativa.

Dentro da escala, e pela definição de Robert Venturi, dividiu-se em grande escala e 

pequena escala, de forma a analisar a relação entre o edifício e a envolvente e entre o edifício e 

a arte que alberga, respetivamente. 

Por fim, relativamente à flexibilidade serão analisados os espaços expositivos e os serviços 

adicionais, de modo a verificar a flexibilidade formal e a flexibilidade funcional do edifício.
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Fig.43 - Esquema da Implantação do MNAC

Fig.46 - Planta do Piso 2 do MNAC, Esc. 1/1000

Fig.47 - Planta do Piso 1 do MNAC, Esc. 1/1000

Fig.48 - Planta do Piso 0 do MNAC, Esc. 1/1000

Fig.45 - Corte do MNAC pelo átrio de entrada

Fig.44 - Alçado do MNAC

Fig.49 - Fotografia do Museu de Castelvecchio de 
Verona, Carlo Scarpa



151

A - MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CHIADO (MNAC), 1994, LISBOA

O Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, “o único museu de arte 

contemporânea directamente tutelado pelo Estado português”1, está inserido no antigo Convento 

de S. Francisco, em Lisboa (ver fig. 43). Tendo sofrido vários incidentes2 e renovações ao longo 

do tempo, a conversão para museu principiou-se em 1867, com a criação da Galeria Nacional de 

Pintura, mas só em 1911 é que foi declarado como Museu Nacional de Arte Contemporânea. Para 

além disso, a falta de condições do edifício para esta instituição foi bastante evidente quando, em 

1967, se teve que encerrar o museu devido à deterioração das reservas.

A intervenção de Jean-Michel Wilmotte, em 1994 (ver fig. 44,45,46,47 e 48), veio restruturar 

as condições necessárias para o funcionamento da instituição museal, assim como reabilitar o 

edifício de forma a conferir-lhe uma imagem de um todo coerente, ao mesmo tempo que cria 

percursos e salas expositivas diversificadas.Tal como Helena Barranha afirma: 

“a necessidade de definir um percurso museográfico coerente e contínuo aliou-

se, neste projecto, à premissa de conferir unidade a um conjunto de cinco volumes com 

características arquitectónicas diversas”, onde o arquiteto “procurou, por isso, criar um 

circuito que “permitisse passar de um edifício a outro dando a impressão que se estava 

sempre no mesmo imóvel””3.

O MNAC possui uma coleção coletiva e permite a criação de exposições permanentes 

e temporárias, sendo que atualmente predominam as exposições temporárias. Para além das 

funções expositivas, o museu possui uma cafetaria, biblioteca, loja, serviços administrativos e 

espaço destinado à preservação da coleção.

A relação deste museu com os casos internacionais aproxima-o das tendências italianas, 

como o caso de Carlo Scarpa no Castelvecchio de Verona (ver fig. 49), onde o projeto de 

reabilitação se concentra na criação de condições necessárias à exposição de obras através 

da criação de percursos claros, ao mesmo tempo que procura estabelecer uma relação direta e 

complementar entre o projeto de arquitetura e museológico.

1 BARRANHA, H. S. (2007) Arquitectura de museus de arte contemporânea em Portugal: da intervenção urbana ao 
desenho do espaço expositivo. Porto: FAUP, p.193.
2 O edifício foi afectado por um incêndio em 1741 e pelo terramoto de 1755.
3 In BARRANHA, op. cit., 2007, p. 185.
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Fig.53 - Fotografia da loja do MNAC

Fig.52 - Fotografia da relação entre o hall de entrada 
e o acesso à exposição

Fig.51 - Fotografia da relação entre o hall de entrada 
e o acesso à exposição

Fig.50 - Fotografia da entrada do MNAC
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A - MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CHIADO (MNAC),1994, LISBOA

 CLAREZA

ENTRADA

 A entrada do museu é feita através do edifício que correspondia a uma fábrica de bolachas 

em 1835, uma vez que tem acesso direto para a Rua de Serpa Pinto (ver fig. 50). A relação com 

a pré-existência no interior é evidenciada pela presença de tijolo à vista, assim como pela escala 

industrial no hall de entrada, ao contrário do que acontece no resto do edifício, o que permite que 

o visitante se consiga orientar durante o percurso.

 A presença da escadaria a meio do átrio (ver fig. 51, 52) permite que se estabeleça uma 

relação direta com o percurso da exposição, conferindo grande ênfase ao movimento ascendente. 

 Para além disso, esta solução corresponde ao que Venturi defende para a solução dos 

problemas de complexidade espacial, do distanciamento da arte e da perda de identidade da 

instituição através da hierarquização das funções do museu, fazendo:

  “a longa progressão para a arte direta, simples – frequentemente através de uma 

grande escadaria de um lanço; e projetar o hall de entrada de modo a que os visitantes 

percecionem primeiro formas arquitetónicas simples com uma escala generosa que 

afirme a instituição; e, depois, pode tranquilizar o visitante com elementos comunicativos 

específicos e funcionais que se relacionem com o contexto”4.

 De facto, o hall de entrada do museu revela-se bastante claro (ver fig. 52), uma vez que 

neste se obtém perceção direta da zona de receção, das escadas de acesso à exposição e, de 

forma até subtil, da loja do museu (ver fig. 53).

4 “Our architectural approach to these three problems of spatial complexity, remoteness of the art, and loss of institutional 
identity is to make the spatial system hierarchical – perceptually simple in its major order if actually intricate in its minor 
order; to make the long progression up to or over to the art direct, simple, and imageful – often with a very big, single-
run stair; and to design the entrance lobby so that visitors at first perceive simple architectural forms with generous 
scale that bespeaks an institution; and then soon after, they can be reassured by the clutter of specific functional and 
communicative elements which will then look good and work well in their larger context.” in VENTURI, R. (1987) From 
Invention to Convention in Architecture. In: RSA Journal, vol.136, no 5378, 1988, p.92
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Fig.54 - Planta de relação entre espaços públicos e 
privados do MNAC, Esc. 1/1000

Fig.55 - Planta de percursos possíveis do MNAC, 
Esc. 1/1000

Fig.56 - Fotografia do percurso pelos passadiços Fig.57 - Fotografia do percurso expositivo

Piso 2

Piso 1

Piso 0
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A - MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CHIADO (MNAC),1994, LISBOA

PERCURSOS 

 A separação entre os espaços de uso público e de uso privado (ver fig. 54), ainda que não 

perturbem o usufruto e a experiência do visitante, pode revelar-se problemático em situações mais 

delicadas, quer pelo facto de o acesso às áreas administrativas ser feito pelas zonas públicas, 

não havendo uma entrada separada, quer pela localização da reserva no piso de entrada, que 

pode condicionar a montagem de exposições e o horário de funcionamento do museu.

 Pode-se considerar que o MNAC é um exemplo de um percurso rígido, devido, em parte, 

à relação com a pré-existência, mas principalmente devido à relação entre os percursos possíveis 

(ver fig. 55) e a exposição, que é indissociável, uma vez que “(...) estes desempenham um papel 

importante não só na configuração das suas formas, assumindo significativamente em alguns 

dos seus pontos uma dimensão sem equivalente no conjunto do museu”5. De facto, 

 “as escadas e os passadiços, constituem elementos compositivos fundamentais para 

Wilmotte, inserindo-se no sentido de percurso que anima as suas intervenções em 

contextos museológicos. Ao conduzir o visitante através do espaço, o arquiteto utiliza 

as comunicações horizontais e verticais não apenas para dinamizar os interiores, mas 

também como forma de tornar legível a proposta museográfica”6. 

 Para além disso os percursos estabelecem ritmos e espaços de pausa para admiração 

das obras. Por exemplo, nos passadiços (ver fig. 56) sob o hall de entrada o percurso é 

necessariamente mais rápido do que quando o percurso se desenvolve nas salas de exposições 

(ver fig. 57).

 Por outro lado, a presença de um percurso sugerido ao visitante dificulta a criação de 

várias exposições simultâneas e, especialmente, individualizadas, de modo que no MNAC podem 

ocorrer cerca de três exposições ao mesmo tempo, mas o acesso diferenciado a cada uma delas 

implicaria um maior controlo no ingresso.

5 In GUIMARÃES, C. (2004) Arquitectura e museus em Portugal: entre reinterpretação e obra nova. Porto: Faup 
Publicações, p.302.
6 BARRANHA, op. cit., 2007, p. 179.
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Fig.58 - Fotografia da relação do edifício do MNAC 
com a Rua Serpa Pinto

Fig.59 - Fotografia da fachada da Rua Serpa Pinto
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A - MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CHIADO (MNAC),1994, LISBOA

 ESCALA

GRANDE ESCALA

 A intervenção de Wilmotte no MNAC mantém a memória do convento onde se instalou, de 

forma que o museu passa despercebido, não fossem os painéis que o anunciam (ver fig.58). De 

facto, “o despojamento e a sobriedade deste alçado evocam, de algum modo, a austeridade da 

fachada principal do Convento de S. Francisco, relembrando que esta área, mesmo transformada, 

faz parte de um amplo conjunto arquitetónico, com uma imagem reconhecível na paisagem 

urbana da capital”7.

 Apesar da tendência internacional da época, “o edifício do museu adota uma postura 

arquitetónica que renuncia a uma forte afirmação urbana, optando por uma expressão que, 

se não minimalista, se assume discreta no conjunto urbano da rua, apesar de se marcar com 

uma linguagem radicalmente diferente”8. Assim, é possível observar a distinção entre o edifício 

reabilitado e o pré-existente, sem que isso perturbe a leitura unitária do edifício (ver fig. 59).

 Por outro lado, a relação entre o museu e a sua envolvente é muito diminuta, uma vez 

que existem apenas dois pontos de acesso – a entrada principal e o acesso direto ao jardim de 

esculturas -, e a fachada do edifício é bastante fechada e, até, pouco convidativa. Deste modo, 

ainda que o MNAC se relacione com a pré-existência e com a cidade onde se insere através de 

uma linguagem análoga para a criação da harmonia descrita por Robert Venturi, na verdade esta 

relação minimalista pode prejudicar a frequência do museu por ser tão discreta e ter um impacto 

ou presença tão diminuta para a comunidade. 

7 In BARRANHA, op. cit., 2007, p. 175.
8 In GUIMARÃES, op. cit., 2004, p.301.
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Fig.60 - Fotografia do Átrio de entrada com pé direito duplo

Fig.61 - Fotografia das salas contínuas de exposição Fig.62 - Fotografia da sala de exposição temporária
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A - MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO CHIADO (MNAC),1994, LISBOA

PEQUENA ESCALA

 Tratando-se de um projeto de reabilitação, as condicionantes para a escala do museu 

são muitas, mas o caso do MNAC, que pressupõe a junção de cinco edifícios adjacentes para a 

criação do museu, permite algumas variações a nível da escala dos espaços interiores. Desde o 

momento de entrada, em que se é confrontado com um átrio de pé-direito duplo (ver fig. 60), que 

é possível verificar a escala pública do edifício e a sua dignificação através desse espaço. 

 No entanto, é ao principiar o percurso expositivo que se vai percecionar a variação e 

a influência da escala neste museu. Nos passadiços sob o átrio (ver fig. 56) é possível sentir 

algum constrangimento, apesar de ser estimulante e confortável, que contrasta com a abertura 

do hall e, principalmente, do jardim de esculturas. Por outro lado, é possível verificar contrastes e 

variações a nível das áreas expositivas, o que enaltece a sua perspetiva museológica. Enquanto 

que na sequência de salas contínuas (ver fig. 61), destinadas à exposição permanente, as suas 

dimensões e variações permitem a evocação à escala habitacional dos antigos palácios e galerias 

do século XVII, nas salas temporárias (ver fig. 62) o pé-direito é mais alto e perde-se a relação 

tão próxima entre o visitante e a arte, de forma a garantir a flexibilidade máxima do espaço.
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Fig.63 - Fotografia das exposição de objetos ao longo 
do percurso

Fig.64 - Fotografia do Jardim de Esculturas, onde as 
obras acompanham o percurso central

Fig.65 - Fotografia de uma das salas de exposição
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 FLEXIBILIDADE
SALAS DE EXPOSIÇÃO

 Como Carlos Guimarães evidencia existem três tipos de exposição no MNACC: uma 

mais informal, as salas clássicas e salas temporárias. A exposição informal (ver fig. 63,64) ocorre 

ao longo do percurso, usando obras quase como objetos decorativos, através do uso maioritário 

de esculturas.  Esta é bastante clara no percurso dos passadiços no hall de entrada, mas, 

principalmente, no jardim permite a exposição exterior de esculturas de diferentes dimensões da 

coleção permanente.

 As salas de exposições (ver fig. 65) permitem a exposição de um grande número de obras, 

principalmente de pintura, e usa-se a luz artificial para manter a continuidade do espaço. Aqui a 

relação entre a obra e o espaço funciona através do isolamento e pela tentativa de neutralidade. 

A estas salas está associada a exposição permanente, o que permitiu uma aproximação do 

arquiteto ao detalhe de desenho de elementos de suporte para a exposição de forma a criar uma 

relação mais direta entre a arquitetura e a arte. No entanto, atualmente, pelo aumento do espólio 

do museu e, principalmente, pelo uso de exposições temporárias da coleção permanente, essa 

relação acaba por perturbar a flexibilidade do espaço9.

 Por fim, as salas de exposições temporárias (ver fig. 62) consistem em espaços menos 

definidos e, portanto, mais maleáveis e neutros, principalmente na Sala dos Fornos10. Para além 

da maleabilidade do espaço, é nesta sala que se encontra uma relação mais direta com a pré-

existência e com o exterior, o que confere carácter ao espaço.

 A diversidade de dimensões e tipologias de exposição neste museu contribui para a 

9 “a pormenorização do projecto, a nível museográfico, tem provocado dificuldades de adaptação dos espaços a 
determinadas exposições temporárias mas, ainda assim, o Museu do Chiado tem-se revelado um local estimulante 
para a fruição da arte contemporânea.” In BARRANHA, op. cit., 2007, p. 194.
10 “O caso mais evidente em termos de transfiguração das condições espaciais é a Sala dos Fornos, demonstrada 
com experiência radical de fechamento completo relativamente ao exterior, aquando da exposição de James Coleman 
(2004-05), criando um ambiente de obscuridade propício às instalações de vídeo ou, no sentido contrário, com a 
abertura total dos vãos, em exposições como Ângelo Ferreira – Em Lugar Algum (2003) e Oteiza.” In BARRANHA, op. 
cit., 2007, p. 189-190.
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possibilidade de criação de diferentes ambientes11 para exposição aos quais correspondem três 

níveis de flexibilidade. Enquanto que a exposição informal não é flexível, uma vez que determina 

o percurso ao longo do museu, as salas de exposição já permitem alguma flexibilidade, ainda 

que se observem alguns constrangimentos. Entretanto, as salas de exposição temporárias já 

permitem a maleabilidade total do espaço.

 Relativamente ainda à flexibilidade a nível expositivo, é importante fazer referência 

à dificuldade de criação de diferentes exposições simultâneas, isto é, sendo possível, a sua 

individualização seria bastante condicionada dada a rigidez do percurso ao longo do museu. 

 A análise sintaxe deste museu (ver fig. 66) demonstra que este é o que possui um 

percurso menos flexível em comparação com os outros museus analisados. De facto, este é 

o caso mais claro de sequência de salas contínuas, onde a obrigatoriedade de um percurso 

é notável. Isto é ainda mais claro na análise de percursos, onde é praticamente impossível 

a variação de percursos, assim como a individualização de exposições. A sala de exposições 

temporária no piso da entrada é a que mais facilmente se isola do percurso, mas a Sala dos 

Fornos, espaço principal de exposições temporárias, exige um maior controlo para que possa 

ser vista separadamente do resto da exposição. Assim, seria possível criar três exposições 

simultâneas, mas a frequência destas em separado implicaria necessariamente um aumento do 

controlo de ingresso.

11 “O facto de o Museu dispor de salas com características diversificadas em termos de dimensões, materiais, relação 
com o exterior e iluminação, tem permitido a realização de exposições com ambientes distintos.” In BARRANHA, op. 
cit., 2007, p. 188.
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Fig.66 - Esquema de Análise Sintaxe do MNAC1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.
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Fig.67 - Planta de distribuição de funções do MNAC, 
Esc.1/1000

Fig.68 - Gráfico síntese da relação entre área e 
funções do MNAC

Piso 2

Piso 1

Piso 0

MNAC

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição
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SERVIÇOS ADICIONAIS

 O MNAC possui, para além de espaços de exposição, uma biblioteca, uma loja e uma 

cafetaria para uso do público em geral (ver fig. 67), e serviços administrativos e reserva de 

coleção para uso restrito. No entanto, o impacto destes serviços adjacentes para o museu é 

muito reduzido, pelo facto de ser valorizado, ao longo de todo o edifício, a função expositiva do 

mesmo (ver fig. 68). Para além disso, a biblioteca do museu não contribui para a afluência de 

um maior número de visitantes devido às suas dimensões reduzidas12. Deste modo, os serviços 

públicos são tidos apenas como pontos referenciais e complementares (ver fig. 66) em vez de 

tirarem o protagonismo à exposição13.

12 Seria interessante averiguar se esta situação se deve por condicionamento de espaços ou por se pretender valorizar 
os espaços de exposição.
13 É necessário salvaguardar que a cafetaria, embora com dimensões reduzidas, tem a capacidade de se relacionar 
diretamente com a rua, permitindo a que se usufrua do jardim de esculturas a partir da esplanada. Porém, provavelmente 
por razões de segurança isto não se verifica, ficando este a ser usado, apenas, como espaço de exposição exterior e 
a cafetaria praticamente sem uso.
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Fig.69 - Implantação do MS

Fig.70 - Fotografia da Vista aérea do MS
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 O Museu de Serralves foi inaugurado em 1999, implantado no jardim da Casa de 

Serralves (ver fig. 69), um icónico espaço verde para a cidade do Porto, de modo que desde o 

princípio se estabeleceu que o museu deveria ter baixo impacto para o jardim, assim como para 

a área residencial onde ambos se inserem (ver fig. 70). No entanto, apesar de se aparentar como 

um edifício discreto, o Museu de Serralves teve grande importância para a cidade, tornando-se 

num “lugar incontornável no panorama artístico nacional e como uma referência importante nos 

circuitos internacionais”14.

 Por outro lado, a escolha do arquiteto Álvaro Siza Vieira aproxima Portugal das tendências 

arquitetónicas internacionais, onde o museu é projetado como edifício de exceção, valorizando 

a sua arquitetura e presença na cidade e comunidade. Como afirma Helena Barranha: “em 

Serralves, assiste-se a uma valorização da componente arquitectónica, fenómeno propiciado 

tanto pela excelência do edifício como pela celebridade do arquitecto que, em conjunto, constituem 

uma mais-valia em termos de divulgação”15. 

 A nível programático, o Museu foi projetado tendo em consideração que seriam efetuadas 

exposições temporárias da coleção da fundação, que conta com vários formatos de objetos 

artísticos. Este facto irá contribuir não só para a escala dos espaços expositivos, mas também 

para a flexibilidade de todo o edifício. Para além disso, junto com a função expositiva serão 

inseridas outras funções complementares para que o edifício funcione também como apoio ao 

jardim. Assim, tal como Siza defende ficam reunidas, neste museu, “todas as condições para ser 

também um centro de convívio, de passeio, de várias actividades envolvendo adultos e crianças 

(...)”16(ver fig. 71, 72, 73, 74).

 Para além disso, o arquiteto esteve também responsável pela recuperação da Casa 

de Serralves, o que evidencia as referências a esta no Museu (ver fig. 75, 76), citando Siza 

“Superfícies geométricas, arestas bem definidas, uma concentração de aberturas – todas estas 

qualidades escultóricas da Casa de Serralves que evocam o jeu de formes sous la lumiére se 

14 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.369.
15 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.370.
16 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.369.
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Fig.71 - Planta do Piso 0 do MS.
Esc.1/2000

Fig.72 - Planta do Piso 1 do MS.
Esc.1/2000

Fig.73 - Planta do Piso 2 do MS.
Esc.1/2000

Fig.74 - Planta do Piso 3 do MS.
Esc.1/2000
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Fig.75 - Fotografia da Casa de Serralves

Fig.76 - Fotografia do interior da Casa de Serralves

insinuam no novo espaço, especialmente no duplo átrio, a cuja memória eu não pude resistir ao 

desenhar o novo Museu.”17.

17 “O facto de ter trabalhado, simultaneamente, no projecto do Museu de Arte Contemporânea e na recuperação da 
moradia, explica que Siza tenha procurado estabelecer algumas analogias formais e espaciais entre os dois edifícios. 
As referências à arquitectura da Casa encontram-se em vários pontos do Museu e são plenamente assumidas 
pelo arquitecto como uma opção criativa, quando afirma: “Superfícies geométricas, arestas bem definidas, uma 
concentração de aberturas – todas estas qualidades escultóricas da Casa de Serralves que evocam o jeu de formes 
sous la lumiére se insinuam no novo espaço, especialmente no duplo átrio, a cuja memória eu não pude resistir ao 
desenhar o novo Museu.”“ In BARRANHA, op. cit., 2007, p.358.
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Fig.77 - Fotografia do percurso que antecede a 
entrada

Fig.78 - Fotografia do percurso que antecede a 
entrada

Fig.79 - Fotografia do átrio distribuidor
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 CLAREZA

ENTRADA

 A entrada no museu de Serralves, antecedida por um percurso introdutório18 paralelo à 

rua onde se encontra a bilheteira (ver fig. 77, 78), apresenta-se bastante clara e hierarquizada, 

como Venturi refere como boa solução19. Isto é, embora o hall seja distribuidor para diferentes 

funções como receção, bengaleiro, livraria, espaços expositivos, acessos verticais para os 

pisos superiores e inferiores, a hierarquização deste espaço permite que o visitante não seja 

sobrecarregado com escolhas, em vez disso estas aparecem-lhe naturalmente (ver fig. 79). A 

primeira coisa que é possível identificar desde a porta de entrada é o balcão de receção, após 

este o visitante encontra a sua primeira decisão entre o espaço principal de distribuição ou o 

bengaleiro, sendo que esta relação permite também facilitar o visitante na saída do museu. A 

partir do hall é que a escolha recai sobre o visitante, mas é importante verificar que a localização 

da entrada para os espaços expositivos encontra-se percetível desde a entrada no museu, o que 

garante a sua valorização sobre as outras direções possíveis. Deste modo, ainda que o espaço 

seja bastante complexo dada a quantidade de informação que o visitante terá que absorver e a 

importância que este momento terá para a sua fruição da experiência museal, o facto de o museu 

conduzir naturalmente às diferentes funções, hierarquizando-as garante uma boa solução à 

complexidade espacial e evita a perda de identidade da instituição, ao mesmo tempo que diminui 

a probabilidade do afastamento da arte. 

18 “Numa primeira aproximação, o edifício de Siza revela-se discreto e despojado. A opacidade do muro que contorna 
a propriedade, conjuntamente com as árvores da rua e do Parque, oculta quase por completo a silhueta branca 
do Museu. A entrada surge de forma subtil através de um portão de ferro que interrompe o muro. A partir de um 
pequeno recinto introdutório, desenha-se uma rampa coberta por uma longa pala de betão que desce, suavemente, 
em direcção à porta do Museu, passando pela loja e pela bilheteira, instaladas em pequenos volumes autónomos.” In 
BARRANHA, op. cit., 2007, p.355.
19 “Our architectural approach to these three problems of spatial complexity, remoteness of the art, and loss of 
institutional identity is to make the spatial system hierarchical – perceptually simple in its major order if actually intricate 
in its minor order; to make the long progression up to or over to the art direct, simple, and imageful – often with a 
very big, single-run stair; and to design the entrance lobby so that visitors at first perceive simple architectural forms 
with generous scale that bespeak an institution; and then soon after, they can be reassured by the clutter of specific 
functional and communicative elements which will then look good and work well in their larger context.” in VENTURI, R. 
(1987) From Invention to Convention in Architecture. In: RSA Journal, vol.136, no 5378, 1988, p.92
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Fig.80 - Planta de relação entre espaços públicos e privados do MS.
Esc.1/2000
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PERCURSOS

 Tal como o que acontece na entrada do museu, os percursos permitem a perceção dos 

diferentes espaços através de uma organização bastante clara. Primeiro, é possível verificar a clara 

distinção entre os espaços públicos e os espaços privados (ver fig. 80), de forma que os pontos 

de relação entre estes serão impercetíveis pelo visitante do museu. Posteriormente, evidencia-

se a flexibilidade dos percursos de exposição pela criação de uma galeria que acompanha as 

salas principais, de modo que é facilitada a circulação de grandes públicos e o acesso a estas, 

ao mesmo tempo que permite a simultaneidade de várias exposições temporárias (ver fig. 81).

 A circulação no Museu de Serralves em geral encontra-se resolvida sempre dentro do 

mesmo princípio, através da criação de um centro distribuidor que simplifica os acessos às 

diferentes zonas do museu. Assim, o hall de entrada faz a primeira distribuição que define o 

objetivo do visitante (visitar a exposição, consultar a biblioteca, consumir quer na cafetaria, no 

restaurante, ou na livraria, etc.), enquanto que a galeria cria um circuito interno a nível dos 

espaços expositivos. Para além disso, 

“Siza optou por sugerir os percursos através da pontuação do espaço com elementos 

arquitectónicos inesperados. A torção de volumes, a modelação dos tectos e o 

posicionamento dos vãos foram, assim, manipulados de forma a orientar o visitante, 

estimulando uma percepção sucessiva que confere primazia ao movimento 

ziguezagueante, em detrimento da linearidade clássica”20.

 O percurso flexível no MFS, é ainda evidenciado pelo facto de as salas expositivas se 

encontram interligadas (ver fig.82, 83 e 84) e permitirem a continuidade do espaço e da exposição 

ao longo de cada ala do museu, o que potencia a criação de um percurso mais linear em vez 

de cíclico, o que é ideal neste museu onde a afluência do público é maior. Para além disso, 

ao valorizar a deambulação pelos espaços permite a criação de seis exposições simultâneas, 

o que por si só já demonstra a capacidade maleável do edifício, podendo individualizá-los se 

necessário.  

20 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.362.
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Fig.81 - Planta de percursos possíveis do MS.
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Fig.82 - Fotografia da ligação entre salas expositivas Fig.83 - Fotografia da ligação entre salas expositivas 

Fig.84 - Fotografia da relação entre uma sala expositiva e a galeria distribuidora 
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Fig.85 - Fotografia da relação entreo edifício e o terreno

Fig.86 - Fotografia da relação entre o edifício e o exterior Fig.87 - Fotografia do edifício do MS cuja escala 
remete para a Casa de Serralves
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 ESCALA

GRANDE ESCALA

 A inserção deste museu no jardim de acesso restrito (ver fig. 70) diminui desde logo o 

seu impacto na relação com a rua, para além de que era esse o objetivo do projeto desde o 

início: o baixo impacto para a rua e para o jardim. Assim, apesar da dimensão do museu, este 

passa despercebido ao percorrer a cidade, “tanto mais que o declive do terreno permitiu semi-

enterrar a edificação, suavizando a respectiva volumetria” (ver fig. 85). Ao mesmo tempo que 

“para acentuar o efeito de diluição do edifício na topografia do lugar, o arquitecto criou uma 

construção fragmentada, organizada em U de forma a “fazer o jardim entrar dentro do volume do 

museu””21 (ver fig. 86). 

 Por outro lado, para quem percorre o jardim, o museu não se apresenta como um grande 

edifício de escala pública, em vez disso, aproxima-se da escala da casa de Serralves, fazendo 

referência a esta em vários momentos do museu (ver fig. 87).

 Ainda que se possa considerar que o edifício estabelece uma relação de contraste com a 

envolvente, pela sua presença notória e afirmação da instituição museal, a criação da harmonia 

descrita por Venturi é feita pelo que ele designa por “projetar o edifício de fora para dentro”22 e 

não só de “dentro para fora”. Assim, a relação entre edifício e envolvente é necessariamente 

harmonizada pela criação de várias referências e pontos de contacto entre ambas.

21 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.352.
22 “An urban building should be designed from the outside in as well as from the inside out - a tradition that was 
temporarily forgotten in the anti-urban days of Modern architecture. Attention to context in the design of urban 
architecture promotes harmony and a sense of the whole.” in VENTURI, R. (1987) From Invention to Convention in 
Architecture. In: RSA Journal, vol.136, no 5378, 1988, p.94
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Fig.88 - Fotografia da uma sala de exposição ampla

Fig.89 - Fotografia da uma sala de exposição mais contida

Fig.90 - Fotografia da relação entre o interior e o 
exterior nas salas de exposição

Fig.91 - Fotografia da relação entre o interior e o exterior nas salas de exposição
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PEQUENA ESCALA

 As salas de exposições em Serralves são todas diferentes em dimensões, mas apresentam 

sempre o mesmo carácter apontando para a neutralidade e continuidade do espaço, sendo que 

o objetivo deste museu seria a criação de exposições temporárias.  Assim, os espaços são 

bastante amplos (ver fig. 88), na maioria dos casos, mas existem também salas de dimensões 

mais reduzidas (ver fig. 89), onde a referência à escala habitacional é implícita. Esta variação na 

escala dos espaços expositivos está diretamente relacionada com a flexibilidade do museu23, ao 

mesmo tempo que valoriza diferentes ambientes e relações entre a arte e a arquitetura.

 Por outro lado, a relação entre os espaços expositivos e o exterior através da criação 

esporádica de vãos não só lhes confere carácter (ver fig. 90, 91), como ainda proporciona uma 

sensação mais acolhedora do espaço aproximando-o da escala habitacional pela organização 

dos “espaços interiores em torno de pátios de média dimensão, onde o pavimento inerte dialoga 

com uma única árvore, propiciando um ambiente privado e intimista”24, ao mesmo tempo que 

permite que o visitante se oriente melhor pelo espaço. Tal como afirma Helena Barranha: “o 

diálogo interior/exterior anima todo o edifício, designadamente os percursos expositivos, que 

beneficiam da possibilidade de contacto visual com a paisagem circundante, através de portas 

e janelas que enquadram esplêndidas perspectivas sobre o parque”25. Esta relação é mantida 

através do uso do parque para expor esculturas pertencentes à coleção da fundação26.

23 “O Museu tem revelado uma flexibilidade notória nos seus espaços. Claro que muitas vezes tapa-se temporariamente 
uma janela aqui, constrói-se uma parede ali, adicionam-se salas às salas existentes. A escala e a proporção do Museu 
tudo têm permitido, com vantagens inequívocas para as condições de apresentação da obra de arte.” In Fundação de 
Serralves, Museu de Arte Contemporânea (2005) Álvaro Siza: expor. Porto: Fundação de Serralves, p.12
24 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.357.
25 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.359.
26 “A continuidade interior/exterior prolonga-se também através do Parque que, ao longo dos últimos anos, tem 
acolhido esculturas e instalações de diversos artistas, designadamente peças que fazem parte da colecção de 
Serralves.” In BARRANHA, op. cit., 2007, p.368.
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Fig.92 - Esquema de Análise Sintaxe do MS1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

Fig.93 - Fotografia de uma exposição para o mesmo espaço expositivo (ver fig.90)
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 FLEXIBILIDADE

SALAS DE EXPOSIÇÃO

 Tal como foi referido anteriormente, a flexibilidade deste museu advém de vários fatores: 

as dimensões e escala das salas de exposição27, a facilidade de expor simultaneamente várias 

exposições e a criação de percursos maleáveis. Assim, este museu é um bom exemplo de dois 

níveis de flexibilidade: a nível organizacional e a nível museológico. De facto, a neutralidade 

e continuidade28 das salas de exposição aliada à galeria distribuidora (ver fig. 92) permitem a 

criação de cerca de seis exposições ao mesmo tempo, podendo-se afirmar que:

“as pequenas salas, os espaços de transição, a apoteose da grande sala são lugares 

fluídos, comunicantes entre si e abertos ao exterior, em que o arquitecto inventa uma 

brancura quebrada pela depuração das soluções lumínicas e a esteticidade rimada dos 

corpos arquitectónicos [onde o] visitante circula sem necessidade de eixos direcionais 

num percurso de descoberta estimulante e confortável, desatento do aparato que constitui 

esta imensa simplicidade”29. 

 Além disso, para cada uma dessas exposições as salas são capazes de conferir grande 

maleabilidade para acolherem diferentes dimensões e tipos de obras de arte (ver fig. 90, 93).

 Por outro lado, a flexibilidade deste museu inclui também o facto de serem usados outros 

espaços do edifício para usos expositivos, tais como o hall de entrada, mas principalmente o 

mezanino da biblioteca30(ver fig.94).

 Apesar da neutralidade e flexibilidade inerente nos espaços expositivos, o desenho muito 

27 “No Museu de Serralves, Álvaro Siza não repete uma única sala, guardando, no entanto, a memória da sucessividade 
de galerias que caracterizam o museu clássico.” In Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea (2005) 
Álvaro Siza: expor. Porto: Fundação de Serralves, p.12
28 “Ao contrário do que pode parecer numa primeira leitura, o Museu de Serralves tem uma arquitectura simultaneamente 
afirmativa e flexível. Se, por um lado, a configuração dos espaços e a relação com o exterior são por vezes demasiado 
impositivas, a neutralidade cromática e textural dos acabamentos interiores favorece a adaptabilidade do edifício (...)” 
In BARRANHA, op. cit., 2007, p.371. 
29 In (2001) Museu de Serralves: Álvaro Siza. Lisboa: White & Blue, p.57
30 “Tal como o mezanino da Biblioteca, também o longo corredor do piso 3 não foi originalmente pensado como 
espaço expositivo, mas como um espaço de distribuição susceptível de funcionar como um interregno no circuito 
museográfico. Embora Siza defenda que “num museu fazem falta espaços sem arte para lavar os olhos e a alma”, este 
corredor tem sido intensamente aproveitado como galeria de exposição. Por se tratar de uma área de circulação interior, 
o sistema de iluminação é menos complexo do que sucede nas restantes salas do mesmo piso.” In BARRANHA, op. 
cit., 2007, p.364.
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marcado dos tetos surge como uma dificuldade, uma vez que impossibilita a suspensão de obras 

de arte, o que é recorrente para exposições de arte contemporânea31 (ver fig. 95).

 Ao mesmo tempo que o edifício demonstra a falta de espaços para a exposição de vídeos, 

o que, no entanto, tem sido resolvido pela “surpreendente capacidade de adaptação a diferentes 

solicitações programáticas. Na realidade, a propriedade de Serralves integra uma diversidade 

de ambientes arquitectónicos e paisagísticos que, no seu conjunto, potencia a pluralidade de 

montagens expositivas, intervenções site-specific e performances”32.

31 “Outra dificuldade apontada pelos curadores que têm trabalhado no Museu de Serralves reside no facto de os 
tectos das salas terem um desenho muito marcado, o que inviabiliza a suspensão de obras de arte, um requisito 
frequente em termos de montagem de exposições de arte contemporânea”. In BARRANHA, op. cit., 2007, p.367.
32 In BARRANHA, op. cit., 2007, p.371.
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B - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES (MS), 1991 - 1999, PORTO

Fig.94 - Fotografia do mezanino da biblioteca a ser usado como espaço expositivo

Fig.95 - Fotografia de uma exposição que usa objetos suspensos
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Fig.96 - Planta de distribuição de funções do MS.
Esc.1/2000

Piso 0

Piso 1

Piso 2

Piso 3
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B - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES (MS), 1991 - 1999, PORTO

Fig.97 - Fotografia da Cafetaria do MS

Fig.98 - Fotografia da esplanda do restaurante do MS

Fig.99 - Fotografia da loja do MS

Fig.100 - Gráfico síntese da relação entre área e funções do MS

Serralves

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição

SERVIÇOS ADICIONAIS

 Neste museu de escala nacional, já 

se verifica a presença de um maior número 

de espaços adicionais ao museu (ver fig. 

96), tais como a cafetaria (ver fig. 97), a 

biblioteca, o centro educativo, o restaurante e 

esplanada (ver fig. 98), o auditório, a livraria  

e a loja (ver fig. 99). Por um lado, é possível 

entender a introdução destas funções neste 

edifício de forma a fornecer, num mesmo 

espaço, diferentes equipamentos de apoio que 

estimulassem a frequência de visitantes do 

museu e, também, do jardim. 

 No entanto, apesar das percentagens 

baixa de área expositiva e grande de espaços 

para consumo e circulação (ver fig. 100), o 

que se verifica neste caso é que, de facto, 

a hierarquização destes diminui bastante o 

impacto que os serviços adicionais poderiam 

vir a ter para o cumprimento da função principal 

do museu: a educação. Assim, ainda que eles 

estejam presentes, continua a valorizarem-se 

os espaços expositivos.
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Fig.101 - Fotografia da relação da Rua do Vale com 
o AMJP

Fig.102 - Fotografia da entrada para o pátio

Fig.103- Planta do Piso 0 do AMJP
Esc. 1/500

Fig.104 - Planta do Piso 1 do AMJP
Esc. 1/500
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C - ATELIER – MUSEU JÚLIO POMAR (AMJP), 2001 - 2010, LISBOA

 O Atelier - Museu Júlio Pomar surge com a intenção de criar um atelier para o artista 

que deveria, posteriormente, em 2010, vir a ser utilizado como museu. Trata-se de um projeto 

de reabilitação, cujo objetivo principal constituiu em restaurar o volume e a fachada original, 

eliminam-se as construções subsequentes e abrem-se três janelas na fachada principal, de 

forma a respeitar o ritmo da pré-existência33.

 A implantação discreta do museu na malha urbana de Lisboa aliada à relação análoga 

que o edifício estabelece com a envolvente (ver fig. 101) fazem com que a sua função pública 

seja pouco evidente. No entanto, a relação entre o espaço de exposição e a abertura do pátio 

suscitam a curiosidade a quem percorre a Rua do Vale (ver fig. 102). De facto, esta permeabilidade 

no primeiro piso vai ser muito importante para a relação entre o edifício e a comunidade, isto 

porque a dimensão da rua não permite o impacto do Museu Nacional de Arte Contemporânea do 

Chiado. 

 Este museu de área muito mais reduzida em comparação com os outros casos de estudo 

aproxima-se das primeiras tendências oitocentistas onde o objetivo da instituição é transmitido 

claramente a nível arquitetónico, pelo facto de evidenciar a importância da função expositiva do 

mesmo e, secundariamente, proporcionar a conservação e preservação da coleção da fundação 

(ver fig. 103, 104). Desenvolvendo-se em dois pisos constituídos, maioritariamente, por uma sala 

ampla de exposição no primeiro piso e uma galeria em mezzanine no segundo, reúne também 

espaços de receção, de reserva da coleção e de administração. Para além disso, ainda permite 

a criação de eventos, conferências e workshops pela adaptação da sala principal de exposição.

33  “The proposal maintains the volume of the original building but eliminates the subsequent constructions on the 
allotment. (…) Three new windows were opened in the main facade on Rua do Vale, respecting the existing design 
and pattern. “In CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2013) El Croquis: Álvaro Siza 2008 - 2013, nº 168-169, Madrid: 
El Croquis Editorial, p.167.



MUSEUS DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL - CLAREZA, ESCALA E FLEXIBILIDADE

188

Fig.105 - Fotografia da entrada para o pátio Fig.107 - Fotografia da entrada do AMJP

Fig.106 - Fotografia da relação com o exterior nos espaços de exposição
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C - ATELIER - MUSEU JÚLIO POMAR (AMJP), 2001 - 2010, LISBOA

 CLAREZA
ENTRADA

 Comparativamente com os outros museus que foram analisados, este é o mais pequeno 

de todos, pelo que a sua escala reduzida faz com que na análise da clareza se recordem os 

primeiros exemplos de galerias e museus.

 O pátio que antecede a entrada ao museu permite que a rua se relacione diretamente 

com o espaço de exposição garantindo uma maior permeabilidade entre o museu e a rua (ver 

fig. 105). É possível considerar que as janelas da fachada passam a ter quase a mesma função 

das que se encontram no Museu de Serralves (ver fig. 106), sendo que neste caso a paisagem 

é a rua. Para além disso, valoriza o espaço do museu e a relação entre o público e a arte ao ser 

percecionado pelo exterior.

 A entrada no museu (ver fig. 107) permite o acesso quase direto à zona de exposição, 

sendo este apenas condicionado pelo balcão de receção e pelo acesso às instalações sanitárias. 

Assim, neste museu não existem quaisquer distrações para o visitante, exceto no contacto deste 

com a rua. 
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Fig.108 - Planta de relação entre espaços públicos e privados do AMJP.
Esc. 1/500

Fig.109 - Planta de percursos possíveis do AMJP. Esc. 1/500

Piso 1Piso 0

Piso 1Piso 0
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C - ATELIER - MUSEU JÚLIO POMAR (AMJP), 2001 - 2010, LISBOA

PERCURSOS

 

 Neste edifício são quase nenhuns os espaços de uso reservado, pelo que apesar 

de estarem em contacto com os espaços de usufruto público (ver fig. 108) não perturbam a 

exposição.

 É particularmente difícil falar de percursos (ver fig. 109) no que toca ao Atelier-Museu 

Júlio Pomar, uma vez que o acesso é, praticamente, direto à zona de exposição e o espaço 

amplo e único incita à deambulação pelo espaço. Assim, podemos considerar que possui um 

percurso rígido, por poder ser apenas invertido e permitir a individualização de duas exposições, 

ao mesmo tempo que a ausência de percurso e a valorização da deambulação o aproxima de um 

percurso flexível.
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Fig.110 - Vista aérea da localização do AMJP

Fig.111 - Fotografia da relação análoga entre o edifício e a envolvente

ESCALA            
GRANDE ESCALA

 Localizado numa rua estreita no centro 

de Lisboa (ver fig. 110), a afirmação deste 

museu na cidade era desde logo, praticamente, 

impossível. Para além disso, tratando-se de um 

projeto de reabilitação de uma fábrica antiga, 

a continuidade da frente de rua mantém o 

museu discreto na malha urbana (ver fig. 111), 

deste modo o museu não é afirmado como 

instituição e mantém uma relação análoga 

com a envolvente. 
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C - ATELIER - MUSEU JÚLIO POMAR (AMJP), 2001 - 2010, LISBOA

Fig.112 - Fotografia da sala de exposição

Fig.113 - Fotografia da galeria de exposição

PEQUENA ESCALA

 

 Condicionado à escala da fábrica pré-

existente, o uso do espaço interior permite a 

criação de um museu com escala pública, ao 

mesmo tempo que permite o conforto daqueles 

que o visitam (ver fig. 106, 112, 113). É uma 

combinação entre pequena escala e grande 

escala que funciona através da relação com 

a pré-existência. Isto é, ignorando a tendência 

dos museus atuais de se destacarem na 

malha urbana e de permitirem uma grande 

experiência arquitetónica ao visitante, aqui 

prevalece a essência do museu pela criação 

de espaços amplos para a exposição de obras 

de arte, semelhante aos primeiros exemplos 

oitocentistas.

 Para além disso, a relação entre o 

espaço de exposição e o interior, garantindo 

uma maior permeabilidade entre o museu e a 

rua, não só lhe confere uma abertura para a 

cidade como também lhe confere um ambiente 

menos sagrado e mais acessível ao público 

em geral.
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Fig.114 - Fotografia da relação entre a galeria de exposição e a sala ampla do piso 0

Fig.115 - Fotografia da biblioteca do Museu de Serralves
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C - ATELIER - MUSEU JÚLIO POMAR (AMJP), 2001 - 2010, LISBOA

Fig.116 - Esquema de Análise Sintaxe do AMJP1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

 FLEXIBILIDADE
SALAS DE EXPOSIÇÃO

 Neste museu existem dois tipos de 

espaços de exposição: a sala ampla e a galeria 

em mezanino. A neutralidade e limpeza do 

espaço permitem albergar diferentes tipos de 

obras de arte garantindo-lhe flexibilidade. Para 

além disso, a inter-relação dos dois espaços 

expositivos (ver fig. 114) permite estabelecer 

diferentes pontos de vista entre as exposições.

 A individualização destes espaços 

seria difícil, mas de qualquer forma é possível 

albergar duas exposições simultâneas, 

fazendo a distinção destas por piso.

 É possível estabelecer uma relação 

entre este museu e a biblioteca do museu de 

Serralves (ver fig. 115), uma vez que o espaço 

expositivo em galeria também se verifica no 

mezanino da biblioteca, assim como o uso do 

espaço de leitura para conferências.

Por outro lado, a relação entre o espaço 

de exposição e o pátio de entrada permite 

expandir o espaço expositivo para o exterior 

se necessário.
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Fig.117 - Planta de distribuição de funções do AMJP. Esc. 1/500

Fig.118 - Gráfico síntese da relação entre a área e as funções do AMJP

Piso 1Piso 0

AMJP

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição
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C - ATELIER - MUSEU JÚLIO POMAR (AMJP), 2001 - 2010, LISBOA

SERVIÇOS ADICIONAIS

 

 A falta de serviços adicionais é um dos fatores mais interessantes deste museu, uma 

vez que dada a sua escala muito mais reduzida, poder-se-ia esperar que pretendesse atrair um 

maior número de público pela introdução de mais funções para além das expositivas. No entanto, 

é possível verificar que o uso polivalente da sala de exposição permite a criação de conferências 

e eventos, o que garante uma relação mais próxima com o público em geral, sem condicionar a 

exposição (ver fig. 117).

 Assim, o AMJP é um museu maioritariamente virado para a exposição (ver fig. 118), com 

61,1%, assim como é o que apresenta uma maior percentagem dedicada à preservação, com 

11,2%, de modo que se assemelha aos primeiros museus oitocentistas.
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Fig.119 - Vista aérea da localização do CACGM Fig.122 - Planta do piso 0 do CACGM
Esc. 1/1000

Fig.123 - Planta do piso 1 do CACGM
Esc. 1/1000

Fig.120 - Fotografia da fachada com relação com o 
centro histórico

Fig.121 - Fotografia da fachada do edifício construído
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D - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS (CACGM), 2002 - 2008, BRAGANÇA

 O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, projetado pelo arquiteto Eduardo Souto 

de Moura, insere-se na malha urbana de Bragança, relacionando-se com o centro histórico e 

com a parte nova e mais degradada da cidade (ver fig. 119), de modo que a estes dois contextos 

correspondem dois volumes com linguagens distintas. Se por um lado a relação com o centro 

histórico é feita através da reabilitação de um solar do século XVIII, estabelecendo uma analogia 

com essa parte da cidade (ver fig. 120), por outro a relação com a parte mais recente e mais 

degradada da cidade é feita através da criação de um volume novo com uma fachada limpa 

que não toca no chão (ver fig. 121). A ligação entre os dois volumes é feita através de uma 

galeria, que se relaciona com o pátio interior, ao mesmo tempo que é usada como espaço para 

exposições temporárias (ver fig. 122, 123).

 Os três conceitos em estudo serão um pouco ambíguos neste caso, uma vez que estas 

duas vertentes – a reabilitação e a construção – do museu estabelecem diferentes relações quer 

com o visitante, quer com a arte que albergam. De facto, o edifício antigo está preparado para 

receber uma exposição permanente, apesar de depois ter vindo a ser utilizado para exposições 

temporárias, e o volume novo apenas para exposições temporárias. Para além das áreas de 

exposição, o CAMGM também inclui livraria, cafetaria, bar, centro educativo, reserva e serviços 

administrativos.
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Fig.124 - Fotografia do acesso à exposição no alinhameno longitudinal com a entrada
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D - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS (CACGM), 2002 - 2008, BRAGANÇA

 CLAREZA

ENTRADA

 

 Este museu é dos poucos analisados que permite dois acessos ao museu: acesso pelo 

edifício reabilitado e pelo edifício novo. No entanto, existe uma entrada que se considera principal  

e será essa que será tida em atenção.

 A entrada neste museu (ver fig. 120), pelo edifício reabilitado, dá acesso a várias funções, 

entre elas a receção, a livraria, o bengaleiro, o bar e ainda às instalações sanitárias, ao café e 

ao início da exposição. A reabilitação do edifício condiciona desde logo a relação e sequência 

destes espaços, mas a organização do percurso expositivo de toda a proposta ao longo de um 

eixo longitudinal permite a valorização da função expositiva do edifício (ver fig. 124). 

 No entanto, enquanto que esta entrada dá o acesso direto a várias funções, prejudicando, 

em parte, a relação com a exposição, a entrada adjacente permite o acesso direto ao espaço 

destinado a exposições temporárias, podendo este estar aberto ao público separadamente.
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Fig.125 - Planta de relação entre espaços públicos e privados do CACGM.
Esc.1/1000

Fig.126 - Planta de percursos possíveis do CACGM.
Esc.1/1000

Piso 1Piso 0

Piso 1Piso 0
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D - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS (CACGM), 2002 - 2008, BRAGANÇA

PERCURSOS

 O museu faz a distinção entre os espaços públicos e privados (ver fig. 125), havendo 

apenas uma parte hesitante que compreende o acesso ao centro educativo. No entanto, a 

separação entre os dois é clara havendo alguns pontos de contato necessários, mas que quase 

sempre passam despercebidos ao visitante.

 Relativamente ao percurso público, este é permeável (ver fig. 126), apesar de poder ser 

considerado rígido por estabelecer uma sequência clara de espaços. No entanto, a possibilidade 

de poder individualizar três exposições e, até, de alterar o momento de acesso a estas, faz com 

que este museu se defina como permeável. Deste modo, é estruturado através o eixo longitudinal 

e pelos acessos verticais, estabelecendo três momentos de exposição: o primeiro piso do edifício 

reabilitado, a galeria de relação entre os dois edifícios e o primeiro piso do edifício novo. Para 

além disso, é possível dividir o percurso principal, assim como invertê-lo dada a existência de 

uma segunda entrada ou torná-lo linear, sem ser necessário o retorno ao ponto inicial.
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ESCALA            

GRANDE ESCALA

 

 A implantação deste museu num edifício histórico do centro da cidade aumenta o número 

de condicionantes, uma vez que à criação do museu acresce o valor patrimonial do edifício e 

a inserção na cidade. De facto, o número de serviços adicionais neste museu pode provir da 

relação que se pretende que este estabeleça com a cidade.

 A relação com a envolvente torna-se ambígua através das duas frentes distintas que o 

museu apresenta à cidade34. Tal como Eduardo Souto de Moura afirma: “em vez de projectar 

um objeto, um museu, queríamos propor uma nova estratégia urbana, enaltecendo a parte mais 

valiosa da cidade com um edifício limpo e claro, que surpreendentemente não toca no chão”35. 

Deste modo, a valorização do edifício do século XVIII para o centro histórico da cidade permite 

uma relação análoga com a envolvente, enquanto que o edifício novo pretende valorizar a parte 

nova da cidade com uma fachada moderna. No entanto, esta bivalência é usada de forma a criar 

uma harmonia, defendida por Robert Venturi, dentro das duas vertentes.

34 “The site had entrances from two streets. One is the city’s main backbone, the frontage for the facade of this 18th-
century building which used to be the Bank of Portugal and is now renovated to house the permanent collection. We 
proposed a new building to face the street at the rear, in this case for temporary exhibitions. The two constructions, 
the renovated building and the new section, are joined by a gallery that can also be used to hold small exhibitions and 
define two courtyards: a service patio and another one which is used as a terrace for the Museum café.” In CECILIA, 
F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.108.
35 “Instead of designing an object, a museum, we wanted to propose a new urban strategy, highlighting the most 
valuable part of the city with a clean, clear building which surprisingly does not touch the ground.” In CECILIA e 
LEVENE, op. cit., 2009, p.108.
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D - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS (CACGM), 2002 - 2008, BRAGANÇA

Fig.127 - Fotografia da sala de exposição no edifício 
reabilitado

Fig.128 - Fotografia da galeria de exposição

Fig.129 - Fotografia da sala de exposição temporária

PEQUENA ESCALA

 

 Neste museu é possível identificar três 

métodos expositivos: a sequência de salas no 

primeiro piso do edifício reabilitado (ver fig. 

127), a galeria de ligação entre os dois volumes 

que constituem o museu (ver fig. 128) e a sala 

ampla destinada a exposições temporárias no 

primeiro piso do edifício novo (ver fig. 129).

 A distinção entre estes três espaços é 

clara e evidenciada pela transição através dos 

acessos verticais. No entanto, a escala destes 

espaços também permite essa distinção. 

Enquanto que no edifício do século XVIII 

existe a referência à escala habitacional que 

acaba por ser imposta pela pré-existência, 

no edifício novo a criação de uma única sala 

com neutralidade e flexibilidade máximas já 

se aproxima da escala pública de museu36. Já 

a galeria funciona como espaço de transição 

entre estes dois espaços.

36 Seria interessante verificar que este museu permitiria 
a análise da evolução história dos museus em Portugal, 
isto é, as duas frentes do museu permitem estabelecer 
paralelos a diferentes períodos históricos da evolução 
museal portuguesa.
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Fig.130 - Esquema da análise sintaxe do CACGM1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

FLEXIBILIDADE           
SALAS DE EXPOSIÇÃO

 Tal como foi referido para a escala, 

os espaços expositivos permitem também 

níveis diferentes de flexibilidade. Ainda que o 

museu estivesse preparado para a exibição 

de exposições temporárias em todas as salas, 

é clara que a maleabilidade do espaço difere 

bastante desde a sequência de salas até à 

sala de exposições única do edifício novo. 

Deste modo, há um aumento de flexibilidade 

nos espaços expositivos que nos é revelado 

pela transição de um volume para o outro.

 Os percursos possíveis neste museu 

são flexíveis uma vez que a individualização 

dos espaços é facilitada pelo número de 

acessos ao museu (ver fig.130). Assim, é 

possível criar três exposições simultâneas, 

sendo também possível isolá-las umas das 

outras37. 

37 Esta capacidade de isolamento da exposição remete 
para a criação de quatro entradas para o museu na 
proposta de Durand, uma vez que dirigia o público 
conforme o seu interesse.
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D - CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS (CACGM), 2002 - 2008, BRAGANÇA

Fig.131 - Planta de distribuição de funções do 
CACGM
Esc.1/1000

Fig.132 - Gráfico síntese da relação entre a área e as 
funções do CACGM

Piso 1

Piso 0

CACGM

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição

SERVIÇOS ADICIONAIS

 Os serviços adicionais deste museu, 

constituídos por livraria, bar, café, centro 

educativo, administração e reservas, têm 

grande importância na relação entre o museu 

e a cidade, razão pela qual a maioria destas 

funções se encontra no edifício reabilitado (ver 

fig.131). Isto porque este é o que estabelece 

uma relação direta com o centro histórico de 

Bragança, de modo que a criação de serviços 

de apoio, para além das exposições permitiria 

um maior número de visitantes. No entanto, o 

impacto que estes têm para o edifício, ainda 

que notável no momento da entrada, acaba 

por ser diminuído pela extensão do edifício e 

pela valorização dos espaços expositivos.

 Para além disso, o CACGM é o museu 

que possui a maior percentagem de serviços 

de apoio ao museu, com 38,2% (ver fig.132).
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Fig.133 - Implantação do CHPR Fig.135 - Fotografia da marcação da entrada na 
Avenida da República.

Fig.134 - Fotografia do CHPR visto do exterior do jardim
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E - CASA DE HISTÓRIAS PAULA REGO (CHPR), 2005 - 2009, CASCAIS

Fig.136 - Planta do piso 0 e -1 do CHPR.
Esc.1/1000

Piso -1Piso 0

 Localizada no centro de Cascais, num jardim restrito de um antigo clube de ténis (ver fig. 

133), a Casa de Histórias Paula Rego foi projetada pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura a 

serviço da Câmara Municipal de Cascais para a divulgação e preservação das obras de Paula 

Rego.

 A arquitetura icónica do museu (ver fig. 134) é percetível e convidativa a quem percorre 

a Avenida da República de Cascais. Para além de que, de forma semelhante ao Museu de 

Serralves, a interseção do muro e a criação de uma pala que antecede o percurso de chegada 

ao museu lhe conferem ainda um maior protagonismo e dramatismo na paisagem (ver fig. 135).

 A criação de um museu a partir de uma coleção monográfica permitiu uma maior 

relação entre arquitetura e obra, de forma a que a variação dos espaços expositivos pode estar 

relacionada, não só com a procura de diversidade e estímulo para o visitante e obras de arte, 

mas também com as distintas escalas e formatos do espólio da artista. Para além disso, também 

se previa a realização de exposições temporárias, mas o edifício foi pensado, maioritariamente, 

para manter uma exposição permanente (ver fig.136).

 Aos espaços expositivos do museu são acrescidos a cafetaria, a livraria, o auditório, os 

espaços de reserva e de administração que complementam o objetivo do museu.
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Fig.137 - Fotografia da entrada no CHPR

Fig.138 - Fotografia do átrio de entrada do CHPR
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E - CASA DE HISTÓRIAS PAULA REGO (CHPR), 2005 - 2009, CASCAIS

Fig.139 - Fotografia do átrio de entrada do CHPR e relação com a exposição.

 CLAREZA
ENTRADA

 A entrada do museu (ver fig. 137) dá acesso ao átrio de receção que distribui para a 

livraria, a cafetaria, o auditório, a exposição permanente e a exposição temporária. Apesar de se 

verificar que a entrada e a exposição permanente se encontram alinhadas de forma a valorizar 

esse movimento (ver fig. 138, 139), após o percurso de acesso ao edifício, onde é impossível não 

ficar curioso acerca das pirâmides truncadas que se identificam desde a rua38, o visitante sente 

quase uma necessidade de descobrir estes espaços, mais do que a exposição do edifício. Assim, 

a valorização de outros serviços em vez da exposição é feita pelo impacto pela configuração 

espacial e volumétrica do edifício.

38 “To prevent the building from being a neutral sum of boxes, I established a hierarchy by inserting two large pyramids 
(lanterns) along the entrance axis, the library and a café, for which we were by no means indifferent to the Santa María 
de Alcobaça monastery kitchens, some of Raul Lino’s houses and some of Boullée’s engravings.” In El croquis 146 – 
ESM 2005-2009, p. 130.
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Fig.140 - Planta de relação entre espaços públicos e privados do CHPR.
Esc.1/1000

Fig.141 - Planta de percursos possíveis do CHPR. Esc. 1/1000

Piso -1Piso 0

Piso -1Piso 0
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E - CASA DE HISTÓRIAS PAULA REGO (CHPR), 2005 - 2009, CASCAIS

PERCURSOS

 Relativamente à distinção das funções públicas e privadas no edifício (ver fig. 140), esta 

é bastante clara, sendo que a maioria das funções privadas se encontram no piso inferior e as 

públicas ao nível da entrada. Assim, ainda que estabeleçam pontos de contato, os espaços 

públicos e privados encontram-se bem separados.

 O percurso deste museu é o que se apresenta mais claramente como cíclico, até pela 

configuração do próprio museu em torno de um pátio (ver fig. 141). No entanto, esta organização 

aliada ao facto de grande parte do edifício estar destinado à exposição permanente faz com que 

esse percurso seja rígido. Ainda que o percurso possa ser apenas invertido, a possibilidade de 

separação entre a exposição temporária e a permanente possibilita a criação de duas exposições 

simultâneas.
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Fig.142 - Fotografia do exterior do CHPR que demonstra a variação de volumes.
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E - CASA DE HISTÓRIAS PAULA REGO (CHPR), 2005 - 2009, CASCAIS

 ESCALA

GRANDE ESCALA

 

 A Casa de Histórias Paula Rego encontra-se implantada num jardim, embora de forma 

muito distinta ao que se verifica em Serralves, não havendo semelhança em dimensões ou 

espécies arbóreas que os circundam. De facto, a presença de árvores altas foi o incentivo para 

a variação de volumes (ver fig. 142), tal como Eduardo Souto de Moura afirma: 

“tendo por base a elevação das árvores, particularmente as copas, propus um conjunto de 

volumes com diferentes cérceas como resposta à diversidade do contexto. Os volumes 

funcionam como um negativo do perímetro das copas das árvores. Este jogo de “yin-

yang” entre o objeto e a natureza ajuda a definir o material exterior, o betão vermelho, cor 

em oposição ao verde da floresta, cuja massa se torna menos intensa com a profilaxia 

botânica”39. 

 Para além disso, este impacto que o edifício cria com a envolvente, garantindo o contraste 

com a mesma, possibilita a afirmação do museu como instituição pública, ao mesmo tempo que 

permite a atração de um maior número de visitantes pelo seu carácter icónico e único.

 

39 “On the basis of the elevation of the trees, particularly the treetops, I proposed a set of volumes with different heights 
in response to the diversity of the brief. The arrangement of the boxes acts like a mineral positive to the negative left 
over from the perimeter of the treetops. This ‘Yin-Yang’ play between artefact and nature helps to define the exterior 
material, red concrete, a colour in opposition to the green forest, whose mass becomes less intense with the botanical 
prophylaxis.” In CECILIA e LEVENE, op. cit., 2009, p.130.
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Fig.143 - Fotografia da sequência de salas de exposição

Fig.144 - Fotografia da aproximação à escala habitacional pela criação de vãos
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E - CASA DE HISTÓRIAS PAULA REGO (CHPR), 2005 - 2009, CASCAIS

PEQUENA ESCALA

 Os espaços expositivos seguem todos a mesma linguagem (ver fig. 143), o que atenua 

a variação de dimensões das salas dando-lhe uma sensação geral de coerência. A presença de 

uma exposição permanente e apenas uma sala destinada a exposições temporárias faz com que 

a variação dos espaços não seja tão presente, no entanto a variação das dimensões das obras 

pertencentes à coleção da artista residente, fazem com que essa variação seja necessária para 

possibilitar a exposição de todo o espólio.

 Por outro lado, a presença de janelas para o jardim em cada sala de exposição permite não 

só estabelecer uma maior relação com o jardim onde o edifício se insere, ao mesmo tempo que 

aproxima a escala do museu à escala habitacional (ver fig. 144). Isto verifica-se pelas dimensões 

das próprias janelas que quebra a neutralidade e continuidade do espaço expositivo através 

da relação com o exterior, assim como ameniza a sensação geral de contentor de exposição40. 

Além disso, esta relação entre o interior e o exterior permite, também, uma melhor orientação do 

visitante.

40 “We also strove to ensure that every exhibition room should have an outdoor exit into the garden, and we thought 
it never hurts to contrast the abstract, totally artificial reality of modern art with the harder, everyday evidence that 
surrounds us.” In CECILIA e LEVENE, op. cit., 2009, p.130.
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Fig.145 - Esquema de análise sintaxe do CHPR1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

FLEXIBILIDADE           
SALAS DE EXPOSIÇÃO

 

 Como foi referido anteriormente, 

o museu alberga maioritariamente uma 

exposição permanente, o que faz com que 

questões de flexibilidade lhe sejam menos 

aplicáveis (ver fig. 145). No entanto, é de 

destacar a neutralidade e continuidade 

dos espaços expositivos, que permitiriam a 

transformação da exposição se necessário. 

Para além disso, a circulação neste edifício 

complementa essa premissa de orientação 

para exposição permanente. 
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E - CASA DE HISTÓRIAS PAULA REGO (CHPR), 2005 - 2009, CASCAIS

Fig.146 - Planta de distribuição de funções do CHPR.
 Esc. 1/1000

Fig.147 - Gráfico síntese da relação entre a área e as 
funções do CHPR

Piso -1

Piso 0

Fig.145 - Esquema de análise sintaxe do CHPR1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

CHPR

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição

SERVIÇOS ADICIONAIS

 Para além dos espaços expositivos, 

este museu possui uma livraria, um café, um 

auditório  e espaços de reserva e administração. 

Apesar de a nível de quantitativo estes não 

terem grande impacto para o conjunto (ver 

fig.146), prevalecendo a função expositiva 

do museu, é a nível arquitetónico que 

estas se tornam relevantes, uma vez que o 

percurso de acesso e a criação das pirâmides 

truncadas fazem com que o edifício se torne 

um ícone mundial da arquitetura de Souto de 

Moura. De facto, este museu possui a menor 

percentagem de área expositiva, com 28,93%, 

o que demonstra a elevada importância de 

outros serviços em relação à função expositiva 

(ver fig.147). Com o aumento do turismo de 

arquitetura, podemos referir este museu como 

exemplo da valorização da arquitetura ao invés 

da arte, ainda que possa não ser intencional.
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Fig.148 - Fotogradia do MNA visto do percurso junto ao rio Tâmega

Fig.150 - Fotografia da Vista aérea do MNA

Fig.149 - Planta do MNA. Esc. 1/2000

Fig.151 - Fotografia da vista aérea do MNA com evi-
dência dos acessos ao museu
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F - MUSEU DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO (MNA), 2009 - 2015, CHAVES

 Elevado em relação ao solo, o Museu Nadir Afonso apresenta-se imponente em relação 

ao verde que o circunda (ver fig. 148), afirmando a importância não só como instituição, mas 

também como organismo público para a cidade onde se insere (ver fig.149).

 A localização deste museu permite que ele funcione como ponto de contacto essencial 

entre o centro da cidade de Chaves e a frente do rio Tâmega (ver fig. 150), fazendo, assim, 

parte do programa Polis de requalificação da cidade. O contraste entre o edifício e a paisagem 

é conseguido quer pela elevação em relação ao solo, quer pelo maciço de betão branco que se 

perceciona ao aproximar o edifício conferem-lhe rigidez, enquanto que os acessos e os sistemas 

de rampas e escadarias que lhe precedem o tornam convidativo (ver fig. 151).

 O museu aloja, para além dos espaços expositivos, uma biblioteca, um auditório, uma 

cafetaria, espaços de reserva e de administração da fundação e do museu e dois ateliers: um de 

artes plásticas e outro que seria para ser usado pelo artista Nadir Afonso, que, entretanto, faleceu. 

Assim, a relação com a comunidade seria fortalecida com a criação de eventos, conferências e 

workshops.
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Fig.152 - Fotografia da entrada do MNA

Fig.153 - Fotografia do percurso para o espaço expositivo do MNA
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F - MUSEU DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO (MFNA), 2009 - 2015, CHAVES

 CLAREZA
ENTRADA

 O Museu Nadir Afonso possui um hall de entrada (ver fig. 152) que se mistura com o 

espaço de circulação (ver fig. 149) completando-se um ao outro, assim numa primeira parte 

recebe as pessoas para depois as estimular a percorrerem o edifício de uma forma bastante 

natural e integradora. Daqui é possível ter acesso à biblioteca, ao auditório, à livraria, à cafetaria, 

ao bengaleiro, às instalações sanitárias e à exposição41. No entanto, a fluidez do espaço acaba 

por prejudicar a hierarquização do mesmo. Enquanto que em Serralves o visitante é conduzido 

pelo edifício para a zona de exposição, aqui a organização funcional do edifício e a abertura 

deste para a paisagem permitem uma maior probabilidade de distração da exposição. Assim, 

a valorização da função expositiva só é conseguida pela centralização do acesso às salas de 

exposição (ver fig. 153).

41 “The interior spaces run longitudinally in three sections. The south-east corner of the building holds the atrium, 
the reception area, the public lift, the library, a 100 seat auditorium, changing rooms, toilets, a bookshop and a café.” 
In CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2013) El Croquis: Álvaro Siza 2008 - 2013, nº 168-169, Madrid: El Croquis 
Editorial, p.177.
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Fig.154 - Planta de relação entre espaços públicos e privados do MNA. Esc. 1/2000

Fig.155 - Planta de percursos possíveis do MNA. Esc. 1/2000

Piso 1

Piso 1

PERCURSOS

 A organização do museu num único piso poderia dificultar a separação entre o público 

e o privado, no entanto esta é clara, estabelecendo como ponto de contacto entre as duas a 

sala de exposições principal (ver fig. 154). Por outro lado, este museu possui um atelier de artes 

plásticas e o atelier destinado a Nadir Afonso, os quais são esporadicamente usados pelo público 

em geral, o que já compromete esta separação entre público e privado.

 Relativamente ao tipo de percurso, o MFNA é rígido (ver fig. 155), uma vez que a 

configuração e a relação entre os espaços expositivos permitem, apenas, a inversão do sentido 

da exposição e a criação de duas exposições simultâneas, podendo estas serem individualizadas 

ou não. 
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F - MUSEU DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO (MFNA), 2009 - 2015, CHAVES

 ESCALA
GRANDE ESCALA

 A implantação do museu junto do centro da cidade de Chaves garante-lhe uma importância 

acrescida a nível de reabilitação urbana, ao mesmo tempo que esta é enaltecida pelo facto de o 

museu ser previsto pelo programa Polis42.

 A elevação do edifício em relação ao nível do solo, de forma a prevenir no caso de 

inundações, contribui, também, para a acentuação da afirmação do museu na cidade43, através 

do contraste que cria com a envolvente. De facto, a extensão do museu cria um grande impacto 

na relação com o rio e a quem se aproxima do edifício vindo do centro da cidade (ver fig. 150, 

151).

 Este é um bom exemplo para contrariar Venturi relativamente a um edifício sem janelas 

não ser apelativo, uma vez que o acesso ao museu pelas rampas sucessivas não encontra 

nenhuma, ou quase nenhuma abertura na fachada. No entanto, o edifício desperta a curiosidade 

de quem passa na marginal ou a quem antevê o museu entre os edifícios adjacentes. 

42 “The Foundation is located in Chaves, near the right bank of the Támega River. It is included in the Polis Master 
Plan. The plot reserved for the building was defined in the Plan as a rectangle parallel to the river, part of a future park. 
It is bounded by a pedestrian-bicycle path parallel to October 5th Avenue (to the north-west), Dr. Mário Soares Avenue 
(north-east), a new street parallel to Rua das Longras (south-west) and the river (south-east).” In CECILIA e LEVENE, 
op. cit., 2013, p.177.
43 “The single storey building is set on a concrete platform that rests on a flood protection wall built perpendicular to 
the river.” In CECILIA e LEVENE, op. cit., 2013, p.177.
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Fig.156 - Fotografia da sala de exposição do MNA

Fig.157 - Fotografia da galeria do MNA Fig.158 - Fotografia da sala de exposição temporária 
do MNA
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F - MUSEU DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO (MFNA), 2009 - 2015, CHAVES

Fig.159 - Fotografia da relação entre a galeria e o 
exterior

PEQUENA ESCALA

 

 Apesar do impacto que o edifício tem na frente de rio e na relação com a cidade, o acesso 

ao museu já antecede a escala “humana” que se encontrará no interior. Na verdade, o edifício 

que no exterior parece muito grande parece não corresponder ao interior onde o visitante se 

sente tão confortável.

 A variação da dimensão das salas expositivas (ver fig. 156, 157, 158) vai permitir uma 

maior flexibilidade ao espaço, assim como permite que não haja monotonia ao percorrer o 

edifício. Porém, o que confere uma escala mais habitacional a estes espaços são as janelas ao 

comprimento das paredes que permitem uma relação com o exterior, quer para o rio, quer para 

o jardim que envolve o museu, de forma a orientar o visitante e permitir que desfrute da vista 

enquanto faz uma pausa da exposição (ver fig. 157, 159). Aqui, mais uma vez, há a herança do 

museu de Serralves, onde a relação com o exterior é mais pontual, mas com o mesmo objetivo.
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Fig.160 - Esquema da análise sintaxe do MNA1 

1 Ver Anexo VIII - Análise Sintaxe.

FLEXIBILIDADE           
SALAS DE EXPOSIÇÃO

 Este museu é composto por quatro espaços expositivos, sendo três salas amplas e 

uma galeria. A sequência entre estes é muito rígida, o que não permite grande flexibilidade de 

percursos (ver fig.160). No entanto, a presença de luz zenital maleável na sala principal permite 

a exploração do espaço e a criação de exposições variadas. Por outro lado, a relação com o 

exterior na sala de exposições temporárias pode condicionar o tipo de exposições a albergar. 

A galeria relaciona-se com o exterior dividindo a atenção do visitante entre a exposição e a 

paisagem, mas ao mesmo tempo evoca o princípio inicial da galeria - de ser um espaço exterior 

para a exposição de esculturas-, de modo que pode ou não fazer parte da exposição.



229

F - MUSEU DA FUNDAÇÃO NADIR AFONSO (MFNA), 2009 - 2015, CHAVES

Fig.162 - Gráfico síntese da relação 
entre a área e as funções da MNAFig.161 - Planta de distribuição de funções do MNA

Piso 1

MNA

Educação	extra Circulação Preservação Entretenimento Serviços Exposição

SERVIÇOS ADICIONAIS

 Primeiro é notável que menos de metade do edifício é destinado a espaços expositivos, 

sendo o resto ocupado por vários serviços adjacentes: a biblioteca, o auditório, a livraria, a 

cafetaria, a reserva da coleção, serviços administrativos, o atelier de artes plásticas e o atelier de 

Nadir Afonso (ver fig. 161).

 Ainda que a maioria do edifício seja ocupada por funções relacionadas com a educação 

e divulgação das obras de Nadir Afonso, com uma percentagem de 14,24%, este é o edifício 

onde se nota um maior impacto das funções adjacentes em relação à função expositiva (ver fig. 

162). De facto, a deambulação que o museu proporciona não contribui para uma hierarquização 

dos espaços, de modo que a atenção do visitante pode ser desviada da exposição em vários 

momentos ao longo do edifício.

 Por outro lado, também é o museu em que o espaço destinado à conservação das obras 

da coleção tem mais evidência.
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ANEXO VI - TABELA SÍNTESE DA ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO
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 d
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ANEXO VI - TABELA SÍNTESE DA ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO
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ANEXO VIII - ANÁLISE SINTAXE

Fig.163 - Esquema de análise sintaxe do MS

Fig.164 - Esquema de análise 
sintaxe do MNAC

Fig.165 - Esquema de 
análise sintaxe do AMJP Fig.167 - Esquema de análise sintaxe do CHPR

Fig.166 - Esquema de análise sintaxe do CACGM
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ANEXO VIII - ANÁLISE SINTAXE

Fig.168 - Esquema de análise sintaxe do MNA Fig.169 - Esquema de análise sintaxe do IKEA

 Tendo por base o ensaio “Space Syntax: The Language of Museum Space”1 de Bill 
Hillier e Kali Tzortzi, onde se expõe uma teoria entre o espaço arquitetónico e o modo como 
este influencia a experiência de quem o percorre, pretendem-se analisar os museus de arte 
contemporânea portugueses e o modelo IKEA. Assim, aqui serão expostos os princípios que 
permitem a leitura dos esquemas apresentados.

Primeiro é necessário salvaguardar que os esquemas sintaxe dependem do ponto de 
partida escolhido, como tal, para esta análise definiu-se o átrio de entrada de cada um dos 
edifícios de maneira a valorizar o momento de entrada e a exposição.

A construção do esquema procura demonstrar o nível de integração dos diferentes 
espaços, ou seja, a relação entre cada espaço constituinte do edifício e as possibilidades de 
percurso. De modo que os círculos constituem os espaços e as linhas que os ligam evidenciam 
que existe uma relação direta entre eles. Assim, quanto mais um espaço for integrado (tem um 
maior número de ligações com outros espaços), mais largo será o gráfico. Da mesma maneira 
que um gráfico mais extenso em comprimento demonstra um percurso mais rígido e com poucas 
alternativas.

Nos casos de estudos analisados isso é muito evidente: o Museu de Serralves (ver fig. 
163) é sem dúvida nenhuma o mais complexo e que permite o maior número de percursos, 
enquanto que o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (ver fig.164) e o Atelier-
Museu Júlio Pomar (ver fig.165) apresentam uma estrutura mais rígida. Os outros três museus 
– CACGM (ver fig. 166), CHPR (ver fig. 167) e MNA (ver fig. 168) – encontram-se num ponto 
intermédio, em que é permitida alguma flexibilidade, mas o percurso ainda se apresenta um 
pouco rígido. Da mesma forma, o modelo IKEA (ver fig. 169) permite alguma flexibilidade a nível 
de percursos possíveis, mas mantém a evidência da rigidez.

1 HILLIER, B. e TZORTZI, K. (2006) Space Syntax: Language of Museum Space. In: MACDONALD, S. (ed.) A 
companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell Publishing, p.282 - 301
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2.3 – Flexibilidade

2.3.1 – Espaços Expositivos
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Anexo I  – “From Invention to Convention in Architecture”, de Robert Venturi, 1987
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Anexo V – Casos de Estudo

I - Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado
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Fig. 47 – [Planta do autor com base nas plantas de Carlos Guimarães disponíveis em: 
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II – Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Fig. 69 – [Implantação publicada em FERNÁNDEZ, I. G. (2011) Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves, Álvaro Siza, Porto: Ensaio Fotográfico de Duccio Malagamba. Barcelona: Edicions 
Polígrafia, p.24]
Fig. 70 – [Fotografia de Fernando Guerra in: FERNÁNDEZ, I. G. (2011) Museu de Arte 
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Fig. 72 – [Planta do autor com base nas plantas publicadas em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  
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Serralves-08.jpg [consultado em setembro 2017]
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Fig. 81 - [Planta do autor]
Fig. 82 – [Fotografia do autor]
Fig. 83 – [Fotografia do autor]
Fig. 84 – [Fotografia do autor]
Fig. 85 – Disponível em: http://www.port-magazine.com/wp-content/uploads/2015/03/Serralves-
Museum-Exterior-Library-Wall-feature1.jpg [consultado em agosto 2017]
Fig. 86 – [Fotografia do autor]
Fig. 87 – [Fotografia do autor]
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agosto 2017]
Fig. 89 – Disponível em: https://www.serralves.pt/fotos/uploader/PM_0091.jpg [consultado em 
agosto 2017]
Fig. 90 – [Fotografia do autor]
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Fig. 92 - [Esquema do autor]
Fig. 93 – [Fotografia do autor]
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Fig. 95 – Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-zdycmSUQUwU/UXrNUTLFy1I/
AAAAAAAAA64/s-BmL6tVNpo/s1600/1.jpg [consultado em agosto 2017]
Fig. 96 – [Planta do autor com base nas plantas publicadas em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  
(eds.) (2000) El Croquis: Álvaro Siza 1958 – 2000, nº68/69+95, Madrid: El Croquis Editorial]
Fig. 97 – Disponível em: http://recursos.visitporto.travel/pois/1913_6.jpg [consultado em 
setembro 2017]
Fig. 98 – Disponível em: https://lifecooler.com/files/registos/imagens/392073/254193.jpg 
[consultado em setembro 2017]
Fig. 99 – Disponível em: http://recursos.visitporto.travel/pois/2487_3.jpg [consultado em 
setembro 2017]
Fig. 100 – [Gráfico do autor]
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III – Atelier-Museu Júlio Pomar

Fig. 101 – [Fotografia de João Morgado, 2013, disponível em: http://www.
ateliermuseujuliopomar.pt/museu/apresentacao/imagens/JM_MuseuJulioPomar_Siza_003_
new.jpg (consultado em agosto de 2017)] 
Fig. 102 – [Fotografia de João Morgado, 2013, disponível em: https://static1.squarespace.com/
static/570a8fc7cf80a1b29953c92c/t/577148d0579fb3a078390ec4/1467107520646/museu-julio-
pomar-4 (consultado em agosto de 2017)] 
Fig. 103 – [Planta do autor baseada na planta publicada em ALHO, C. (ed.) (2016) ArchiNews: 
Álvaro Siza – projetos recentes, no 38, Lisboa: Archi&Book’s, p.78]
Fig. 104 – [Planta do autor baseada na planta publicada em ALHO, C. (ed.) (2016) ArchiNews: 
Álvaro Siza – projetos recentes, no 38, Lisboa: Archi&Book’s, p.78]
Fig. 105 – Disponível em: https://s3.amazonaws.com/onthegrid.city/imager/s3_amazonaws_
com/onthegrid.city/assets/grid/lisbon/poco-dos-negros/atelier-museu-julio-pomar/
JP_01_958cc5e0ce9e8b61b7d8ceb036d1f79e.jpg (consultado em agosto de 2017)
Fig. 106 – [Fotografia de João Morgado, 2013, disponível em: https://images.divisare.com/
images/dpr_1.0,f_auto,q_auto,w_800/v1/project_images/3744279/JM_MuseuJulioPomar_
Siza_015/alvaro-siza-joao-morgado-atelier-museu-julio-pomar.jpg (consultado em agosto de 
2017)] 
Fig. 107 – Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-Ps04YDZoWK0/UhKB1BJSQ3I/
AAAAAAAACRA/wCgVixFPru0/s1600/IMG_2934.jpg [consultado em agosto de 2017] 
Fig. 108 – [Planta do autor]
Fig. 109 – [Planta do autor]
Fig. 110 – [Captura de ecrã do Google Earth Pro – 38º42’40.71”N;9º09’01.25”O, imagens de 19 
de junho de 2016, capturado em setembro de 2017]
Fig. 111 – Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-PpYW-5CfYPw/UVl3t6MQ3wI/
AAAAAAAAyfI/Paf4WAzwjRA/s1600/IMG_2653.jpg [consultado em agosto 2017]
Fig. 112 – [Fotografia do autor]
Fig. 113 – [Fotografia do autor]
Fig. 114 – [Fotografia do autor]
Fig. 115 – Disponível em: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/09/9b/56/f8/museu-
serralves.jpg [consultado em setembro 2017]
Fig. 116 – [Esquema do autor]
Fig. 117 - [Planta do autor]
Fig. 118 - [Gráfico do autor]
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IV – Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

Fig. 119 – [Captura de ecrã do Google Earth Pro – 41º48’26.49”N;6º45’23.28”O, imagens de 9 
de agosto de 2011, capturado em setembro de 2017]
Fig. 120 – Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/_lWXrpwC28yU/TCgCCKz3Z3I/
AAAAAAAAHng/0ODVpU1Vx6g/s1600/DSC00576.JPG [consultado em agosto de 2017]
Fig. 121 – Disponível em: http://centroartegracamorais.cm-braganca.pt/imgcrop/uploads/image_
gallery_item/image/184/12_1_640_470.JPG [consultado em agosto de 2017]
Fig. 122 – [Planta do autor baseada nas plantas disponibilizadas em ttp://
centroartegracamorais.cm-braganca.pt/pages/124 (consultadas em maio 2017)]
Fig. 123 – [Planta do autor baseada nas plantas disponibilizadas em ttp://
centroartegracamorais.cm-braganca.pt/pages/124 (consultadas em maio 2017)]
Fig. 124 – Disponível em: https://guiastecnicos.turismodeportugal.pt/img/museus/56_centro_
de_arte_contemporanea_graca_morais/l/CAC3.jpg [consultado em agosto de 2017]
Fig. 125 – [Planta do autor]
Fig. 126 – [Planta do autor]
Fig. 127 – Disponível em: https://images.turismoenportugal.org/Centro-de-Arte-Contemporanea-
Graca-Morais-Braganca.jpg [consultado em agosto de 2017]
Fig. 128 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de 
Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.177
Fig. 129 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de 
Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.121
Fig.130 – [Esquema do autor]
Fig. 131 – [Planta do autor]
Fig. 132 – [Gráfico do autor]

V – Casa de Histórias Paula Rego

Fig. 133 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de 
Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.130
Fig. 134 – [Fotografia cedida por Hazal Gulsan, Maio 2017]
Fig. 135 – [Fotografia do autor]
Fig.136 – [Planta do autor com base nas plantas publicadas em: CECILIA, F. M e LEVENE, 
R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, 
p.134, p.136]
Fig. 137 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de 
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Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.137
Fig. 138 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de 
Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.138
Fig.139 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de 
Moura 2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.138
Fig. 140 – [Planta do autor]
Fig. 141 – [Planta do autor]
Fig. 142 – Disponível em: CECILIA, F. M e LEVENE, R.  (eds.) (2009) El Croquis: Souto de Moura 
2005 – 2009, nº146, Madrid: El Croquis Editorial, p.135
Fig.143 – Disponível em: http://lisboa.convida.pt/images/POIs/CasaHistoriasPaulaRego_02.jpg 
[consultado em setembro de 2017]
Fig. 144 – [Fotografia do autor]
Fig. 145 – [Esquema do autor]
Fig. 146 – [Planta do autor]
Fig. 147 – [Gráfico do autor]

VI – Museu da Fundação Nadir Afonso

Fig. 148 – [Fotografia do autor]
Fig. 149 – [Planta do autor com base nas plantas disponibilizadas por Laura Esteves Afonso]
Fig. 150 – Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/e6/1a/ee/
e61aee400496a7a8dac930feefd31349.jpg [consultado em agosto de 2017]
Fig. 151 – Disponível em:  https://static1.squarespace.com/static/570a8fc7cf80a1b29953c92c/t/
577ed7b74402433a07078ac6/1467981461948/nadir-afonso-1 [consultado em agosto de 2017]
Fig. 152 – [Fotografia do autor]
Fig. 153 – [Fotografia do autor]
Fig. 154 – [Planta do autor]
Fig. 155 – [Planta do autor]
Fig. 156 – [Fotografia do autor]
Fig. 157 – [Fotografia do autor]
Fig. 158 – [Fotografia do autor]
Fig. 159 – [Fotografia do autor]
Fig. 160 – [Esquema do autor]
Fig. 161 – [Planta do autor]
Fig. 162 – [Gráfico do autor]
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ANEXO VIII - Análise Sintaxe

Fig. 163 – [Esquema do autor]
Fig. 164 – [Esquema do autor]
Fig. 165 – [Esquema do autor]
Fig. 166 – [Esquema do autor]
Fig. 167 – [Esquema do autor]
Fig. 168 – [Esquema do autor]
Fig. 169 – [Esquema do autor]
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